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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 إىل النبي عليه الصالة والسالم.. 
خاتم النبيني وإمام املتقني ورمحة للعاملني... 

»بلغوا  قولك:  سمعت  لقد  اهلل..  رسول  يا  سيدي  يا 
عني ولو اآية«)1).

عبده  عىل  فيها  عزوجل  اهلل  فتح  بام  الكريس  آية  فهذه 
أن  اهلل عز وجل  إليك راجًيا من  أهدهيا  الفقري  الضعيف 
من  فتسقيني  احلوض  عىل  اهلل  رسول  يا  حبيبي  يا  ألقاك 

يدك الرشيفة رشبة ال أظمأ بعدها أبًدا.

)1)  صحيح البخاري ]3461[.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله ومن وااله.

وبعد،،
فربوح شفافة، ونفس نقية، وأسلوب رقراق، كتب هذا البحث..

الذي جاء مرتًعا بحب من أهدي إليه، مكتسًبا باملهابة واخلشوع واجلالل ملن كتب 
عن آية كرسيه سبحانه وتعاىل.

وحينام ُأرسل إيلَّ هذا البحث القّيم ألقدم له: أشفقت عىل صاحبه من أن يقع فيام 
يقع فيه الكثريون الذين يتعرضون للكتابة عموًما عن القضايا العقائدية، وخصوًصا 
عن الذات العلية، وباألخص يف هذه اآلية اجلليلة القدر، العظيمة الشأن، الرفيعة 
املنزلة، التي هلا حالوة، وعليها طالوة، والتي تنزل عىل القلب برًدا وسالًما، والتي 

يسعد هبا الفؤاد، وتأنس هلا النفوس.
إال أنه -وبعد البدء بالقراءة- وجدت الباحث قد وصل ابتداًءا إىل أن هذه اآلية 
واأللوهية،  الربوبية  توحيد  عىل:  احتوت  القرآن،  آي  سيدة  العظيمة،  الكريمة، 

واخللق والتكوين، والذات والصفات واألسامء...!!
 فشجعني ذلك عىل إمتام قراءة البحث...

املتعبد   فوصلت -بعد إمتام قراءته- إىل أنه: كتب بقلم العاشق للذات اإلهلية، 
لربه يف حمراب هذه اآلية، اهلامس يف أسلوبه، املناجي ملعبوده، الداعي للتحيل بنور 

وهدايات هذه اآلية العظيمة...
 وقد جاء بحثه خالًيا من احلشو بقضايا العقيدة، وفلسفات املتفلسفني، نقًيا من 
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الشوائب التي يقع يف مثلها الباحثون.
 بل إنك ال متلك نفسك حينام تبدأ يف قراءته إال وتشدك: عفة لفظه، وجودة سبكه، 
وروعة معانيه، وإرشاقات أنواره، وأنسام فيوضاته، حتى إنك لتجد حالوة اإليامن 
يف قلبك، ورسعة االمتثال يف حياتك طعاًم طيًبا ورشاًبا سائًغا، بل جتد لك فيه طريقا 

للجنة ممهًدا.
 جزى اهلل كاتبه خرًيا، ونفعه ونفع به، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 هذا.. وباهلل التوفيق.

د. عبداحلي حسني الفرماوي
أستاذ التفسري وعلوم القرآن الكريم

بجامعتي أم القرى بمكة املكرمة – واألزهر الرشيف بالقاهرة



6

اهلدف من هذا الكتاب

]وربك فكرب[
إن اهلدف الرئيس من هذا الكتاب هو أن يتعرف اإلنسان عىل ربه وأن يزداد يف 
قلبه املهابة واخلشية والتعظيم هلل عزوجل لينطلق املرء بعدها متوجها إىل ربه بقلبه 
وعقله وروحه وجوارحه وكيانه مستجيبا لدعوته ]ففروا إىل اهلل[ لريتقي يف مراتب 
اإلحسان فيعبد اهلل كأنه يراه وجيتهد يف التقرب إليه بام حيب وجيتنب ما يكرهه جل 
وعال ويبغضه.. فال يمكن أن تصل العبادة إىل أعىل كامهلا إال بتعظيم اهلل عزوجل 
واجالله... فكّلام كان العبد أكثر تعظياًم هلل كّلام كان أقرب للتوحيد واإلخالص، 

وأبعد عن الرشك صغريه وكبريه وخفّيه وعالنّيه.
واملفتاح الرئييس لغرس عظمة اهلل يف القلوب هو:

التاأمل والتفكر..

 التفكر يف اأ�سماء اهلل احل�سني و�سفاته العليا..

 التفكر يف اآيات اهلل يف الأنف�س والآفاق..

 التفكر يف نعم اهلل الظاهرة والباطنة.. اخلا�سة والعامة.

 وإن من أعظم صور التأمل والتفكر هو تدبر أسامء اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله.
إن صفات اهلل تعاىل وأسامءه احلسنى هلا يف نفس املؤمن إرشاقة روحية حيس هبا من 
صفا باإليامن قلبه، وزكت بنور أسامء اهلل وصفاته نفسه، وتلذذ باملعرفة بربه شعوره 

الداخىل ووجدانه..
إن من يطالع كتاب اهلل بتدبر وتأمل فإنه يري صفحات هذا الكتاب وقد إمتألت 
)تأمل   : القيم  بن  اإلمام  قرره  ما  اهلل وصفاته وأفعاله.. وهذا  باحلديث عن 
بيده،  كلها  األمور  أزّمة  كله،  احلمد  وله  كله،  امللك  له  َملًِكا  جتد  القرآن  خطاب 
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يف  خافية  عليه  ختفى  ال  ملكه،  رسير  عىل  مستوًيا  إليه،  ومرّدها  منه،  ومصدرها 
منفردا  وعالنيتهم،  أرسارهم  عىل  مطلًعا  عبيده،  نفوس  يف  بام  عامًلا  مملكته،  أقطار 
وهيني،  ويكرم  ويعاقب،  ويثيب  ويمنع،  ويعطي  ويرى،  يسمع  اململكة،  بتدبري 
وخيلق ويرزق، ويميت وحييي، ويقّدر ويقيض ويدبر، األمور نازلة من عنده دقيقها 
وجليلها وصاعدة إليه، ال تتحرك ذرة إال بإذنه وال تسقط ورقة إال بعلمه.. فتأمل 
كيف جتده يثني عىل نفسه، ويمّجد نفسه، وحيمد نفسه، وينصح عباده، ويدهلم عىل 
ما فيه سعادهتم وفالحهم ويرغبهم فيه، وحيذرهم مما فيه هالكهم، ويتعرف إليهم 
بنعمه عليهم، ويأمرهم  فيذّكرهم  بنعمه وآالئه،  إليهم  بأسامئه وصفاته، ويتحبب 
بام يستوجبون به متامها، وحيذرهم من نقمه، ويذّكرهم بام أعد هلم من الكرامة إن 

أطاعوه، وما أعد هلم من العقوبة إن عصوه())).
ولعلنا -بفضل اهلل- نقف يف هذا الكتاب مع آية من كتاب اهلل.. وأي آية؟! إهنا 
أعظم آية يف كتاب اهلل... إهنا آية مجعت مظاهر العظمة كلها.. إهنا آية الكريس.. 
نسرتشد  عبريها..  نتنسم  بأنوارها..  نستيضء  ظالهلا..  يف  نعيش  حوهلا..  ندندن 
هبدهيا، لعلها تؤتى ىف النفوس ثامرها.. وعندها يتوجه املؤمن إىل اهلل وحده.. فله 

حبه.. ومنه خوفه.. وإليه رجاؤه وعليه توكله واعتامده.
* �سعاره... )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ( ]األنعام 62)-63)[.
* هتافه... )ھ ھ ھ ے( ]طه 84[.

بـك  العلم  الفقر لـك وفكري وقلبي عىل  مناجاته... )فطرت حيايت عىل   *
ونفيس عىل حب ما قد وهبت وروحي عىل األنس يف حرضتِك لذلك يا رب آمنت 
بك خضوًعا وحًبا وأسلمت لك رضيتك رًبا فأذللت قلًبا وروًحا ولًبا إىل عزتك 

)1)  الفوائد ص36.
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أمري  وسلمت  قدرتك  إىل  ورأيس  ووجهي  وحيس  وفكري  نفيس  وأخضعت 
ومويت  ذنبي  وغفران  ريب  وحمياي  حكمتك  إىل  ورشي  وخريي  ورسي  بجهري 

وبعثي إىل رمحتك())).

)1)  من ديوان آمنت باهلل.. الشيخ عبدالرمحن حبنكة.
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ملاذا آية الكرسي؟

وغلبتني  والغموم  األحزان  يب  وأحاطت  اهلموم  سحب  عيلَّ  تكاتفت  كلام   *
)ہ  تعاىل  الكريس فوقع برصي عىل قوله  آية  تأملت يف  الوساوس والظنون.. 
ختاطبني:  وكأهنا  أحزاين  وحتطم  كياين  وتزلزل  قلبي  هتز  هبا  فأحسست  ہ( 
آالمك  ويمسح  ونرصتك  حفظك  ويتويل  ورعايتك  إمدادك  يتويل  عزوجل  ربك 
الكربات، فقل  فإذا هزتك األزمان، وطوقتك احلوادث، وحلت بك  ومتاعبك.. 
يضام،  ال  الذي  الركن  ومحي  كنف  يف  أنت  أنت؟..  من  كنف  يف  أتدري  لقلبك: 

والقوة التي ال ُترام، والعزة التي ال ُتغلب.. حسبك )ہ ہ(.
* كلام مهمت بمعصية أو غلبتني شهوة أوغرتني نفيس األمارة بالسوء فأوقعتني 
ے(  ے  ھ  ھ  )ھ  الكريس  آية  يف  ريب  قول  طالعت  اهلوي..  شباك  يف 
فإضطرب فؤادي وارجتفت أوصايل وتزلزلت جوارحي.. وحيك يانفس.. أتدرين 

من يراقبك؟.. من يّطلع عىل ظاهرك وباطنك؟ إنه اهلل عز وجل )ۓ ڭ 
يظن  التي  اخلائنة  األعني!  خائنة  حتى  اهلل!  يا   ](9 ]غافر  ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ 

اإلنسان أنه وحده الذي حيسها ويعرفها، وأال أحد يف الوجود كله يراها أو يفهمها؟ 
إنه لشعور رهيب أن حتس فجأة بأنك موضوع حتت املراقبة.. املراقبة الدقيقة التي 

ال ترتك صغرية من عملك وال كبرية إال أحصتها وسجلتها عليك.
اخلطوب  أمام  أهنار  وكدت  واألزمات  الشدائد  مواجهة  يف  ضعفت  كلام   *
احلال..  احلبال، وضاق  احليل، وتقطعت  السبل، وبارت  وامللامت.. فضاقت عيلَّ 
إذ بآية الكريس توقظني من غفلتي وكأهنا تعاتبني: هل نسيت امللك عزوجل الذي 

]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(؟ أما علمت أن امللك سبحانه )ک ک گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]الرمحن 29[..؟؟!

فهال رفعت إليه شكواك؟! هال قصدت باب موالك؟!.. 
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وحيك.. 
أنسيت ما خولك وأعطاك؟ أما خلقك فسواك؟.. أما أهلمك اإلسالم وهداك؟.. 

أما قربك بفضله وأدناك؟.. أما بِره يف طرفة عني يغشاك؟
وجوارحي  قلبي  سارع  ی(..  ی  )ىئ  تعاىل  قوله  لساين  ردد  كلام   •
بالسجود هلل عز وجل.. أال ما أروع السجود لعظمته.. فهو أقىص درجات العبودية، 
وأجل مظاهر التذلل، وأصدق دالئل اإلذعان، أمجل رسائل احلب وأعذب مناظر 
اخلشوع وأفضل أثواب االفتقار وهو انطراح للجبار، وتذلل للقهار.. إهلي.. سجد 
هلل،  والكربياء  هلل،  العظمة  أن  معلنا  لساين  وهتف  جوارحي  وخشعت  قلبي  لك 

واالستعالء هلل، والقوة هلل، واجلربوت هلل، وامللك هلل، والعبودية هلل.
فحقيق بآية احتوت عىل هذه األسامء والصفات واملعاين اجلليلة أن تكون أعظم 
آية يف كتاب اهلل وحيق ملن قرأها بتدبر وتفهم أن يمتلئ من اليقني والعرفان واإليامن. 



11

املقدمة

احلمد هلل املتوحد بجالل البهاء.. املنفرد بدوام البقاء.. املتعايل عن الزوال والفناء.. 
املنزه عن اآلباء واألبناء.. املرتدي برداء العظمة والكربياء.. العليم الذي الخيفى 

عليه يشء يف األرض وال يف السامء... 
والصالة والسالم عىل نبي اإلسالم وبدر التامم.. الرساج املنري.. رمحة للعاملني 

أما بعد...
إن اإلنسان ال ينال درجة القرب من اهلل عز وجل إال بعد أن يصطبغ بذل العبودية 
وال يتأيت له ذلك إال من خالل إيامنه باهلل والتمسك بأوامره واإلنتهاء عن نواهيه وال 

يتأيت له هذا إال بعد التفكر والتأمل يف أسامء اهلل احلسني وصفاته العيل.
فاألسامء والصفات هي الوسائل التي تعرف اهلل هبا إىل خلقه.. وهي النوافذ التي 
يطل منه القلب عىل اهلل مبارشة.. وهي التي حترك الوجدان وتفتح أمام الروح آفاًقا 
فسيحة تشاهد فيها أنوار اهلل وجالله.. وهي الروح التي يسري هبا السالكون إىل اهلل 

م يف سريهم وحمرُك عزيمتهم إذا فرتوا ومثري مههم إذا قرصوا.. تعاىل وهي حادهيهْ
وتنشط  القلوب  وتطمئن  النفوس  تزكو  وهبا  القلوب  غذاء  هي  املعرفة  وهذه   

لطاعة اهلل بذكره وحمبته وعبادته وتعظيمه وتكبريه ومحده وشكره.
فمن كان باهلل سبحانه وأسامئه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب 
وجد من هذه احلالوة ىف قلبه ما ال يمكن التعبري عنه وال يعرف إال بالذوق والوجد.. 
ومتى ذاق القلب ذلك مل يمكنه أن يقدم عليه حًبا لغريه وال أنسابه وكلام ازداد له حًبا 
ازداد له عبودية وذال وخضوًعا ورًقا له وحرية عن رق غريه.. فكلام أدام العبُد النظر 
يف أسامء اهلل والتأمل يف صفاته ازدادت حمبته لربه وإقباله عىل طاعته وحتققت له لذة 

عبادته فأنس بربه واشتاق إىل لقائه..
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فعىل قدر املعرفِة يكون تعظيم الرّب تعاىل يف القلب وأعرف النّاس به أشّدهم هلل 
تعظياًم وإجالالً.

)إن عظمة اهلل تعاىل أمر ال يمكن للعقول أن تتصوره، فضاًل عن أن تبلغ كنهه 
العقل  ويعجز  وصفه،  عن  اللسان  ويكل  بيانه  عن  التعبري  نطاق  يضيق  أمر  فهي 
هناية،  وال  هلا  بداية  ال  التي  واحلياة  وامللكوت،  بامللك  تفرد  فإله  فيه،  التفكري  عن 
والقيام بالذات والغني عن كل كائن يف الوجود، والوجود الذايت يمد بالوجود كل 
موجود.. ال ينام ابًدا وال تأخذه حتى جمرد سنَة، له ما يف السموات واألرض وما 
بينهام، هو الذي خلق كل يشءعليم حميط بكل شئ، فال ختفي عليه خافية، يعلم ما 
يف الغيب ويعلم عاقبة األمور، قائم عىل هذا الوجود كله باحلفظ والتدبري ال صاحبة 
راد  فال معقب حلكمة وال  أراد،  ما  إال  يكون  ولد وال معني وال مشري، ال  له وال 
لقضائه، مشيئته نافذة يف الوجود كله، إذا أراد شيًئا فإنام يقول له كن فيكون. إله بلغ 
يف املجد والرشف املنتهي إله بلغ الكامل يف أسامئه وصفاته كلها، فهو السيد الذي 
كمل يف سؤدده، والغنى الذى كمل يف غناه، والعامل الذى كمل يف علمه، والقادر 
الذى كمل يف قدرته، واحلليم الذى كمل يف حلمه، واجلبار الذى كمل يف جربوته، 
وهكذا إىل آخر أسامئه تعاىل وصفاته. إله له السمو والرفعة والكربياء، ظاهر وعال 
فوق مجيع خملوقاته، جليل القدر، مهاب السلطة، كل من يف السموات واألرض يف 
قبضته، له اجلاللة التي تدك الشامخ العايل، وله العزة التي ترفع شأن املطيع املواىل، 
من عرفه، خاف من جانبه، وعكف عىل بابه، ومل يرج إال سواه، ومل حيب إال إياه.. 

إله غمر بفضله وإحسانه كل حي يف السموات واألرض.. إله هذه بعض صفاته 
الذى  العظيم  العيل  سبحانه  هو؟  يكون  وكيف  عظمته؟  تكون  فكيف  وأوصافه، 

ليس كمثله يشء())).

)1)  املفاهيم املثيل يف ظالل أسامء اهلل احلسني ص 65-66 بترصف- وليد بن حممود بن حسن.
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وإن مظاهر العظمة واجلالل والكربياء لتتجيل واضحة يف آية الكريس.. وما أدراك 
ما آية الكريس؟! 

* إهنا آية متأل القلب مهابة من اهللّ وعظمته وجالله وكامله.. فقد اشتملت هذه 
اآلية عىل توحيد اإللوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األسامء والصفات وعىل إحاطة 
عىل  وعلوه  وكربيائه  وعظمته  وجمده  وجالله  سلطانه  وسعة  علمه  وإحاطة  ملكه 
مجيع خملوقاته.. فهذه اآلية بمفردها عقيدة يف أسامء اهلل وصفاته.. متضمنة جلميع 

األسامء احلسنى والصفات العال.
* إهنا )آية جليلة القدر.. عظيمة الشأن.. رفيعة املنزلة.. بعيدة املكانة هلا حالوة 
وعليها طالوة.. تنزل عىل القلب برد وسالم.. يسعد هبا الفؤاد.. تأنس هلا النفوس.. 
للشيطان.. حفظها  الرمحن حافظة لإلنسان.. طاردة  إىل  الروح حبيبه  تسرتوح هبا 

أمن وأمان.. وقراءهتا روح ورحيان.. الرتنم هبا نعيم وسلوان())).
بالثناء منه؟  * إهنا آية كلها تعظيم يف تعظيم.. وثناء يف ثناء.. )وهل أحد أحق 
اهلل..  ويمجد  اهلل  عىل  ليثني  إال  البيان  وعلم  اللسان  وأعطي  اإلنسان  ُخلق  وهل 
ومن  منه؟..  باملدح  أوىل  ومن  منه؟  بالثناء  أحق  من  اهلل؟..  ويذكر  اهلل..  ويسبح 

أجدر بالتمجيد منه؟()2).
* إهنا آية )مجعت أصول التوحيد كلها عىل أتم وجه وأبلغ أسلوب.. فكل مجلة 
العطف..  حروف  من  بحرف  بينها  فاصل  غري  من  باألخري  موصولة  مجلها  من 
السالم.. حتي  إىل سبل  السالكون  به  نورا هيتدي  القلوب  إيامنية متأل  فهي كوكبة 
الساموات  ما يف  له  الذي  اهلل  املستقيم.. رصاط  الرصاط  إىل  السبل  تنتهي هبم هذه 

واألرض.. وهو التوحيد اخلالص من كل شوائب الرشك اجليل واخلفي()3).

)1) اهلل أهل الثناء واملجد.. د. نارص الزهراين ص160.
)2) أسامء اهلل احلسني آثارها وأرسارها.. د. حممد بكر إسامعيل ص258
)3) أسامء اهلل احلسني آثارها وأرسارها.. د. حممد بكر إسامعيل ص258
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* إهنا آية.. تدل عىل وحدانية اهلل تعاىل بكل شعبها.. ذلك بأن الوحدانية هلا شعب 
ثالث: 

وحدانية األلوهية: وقد دلت عليها بقوله تعاىل: ]اهلل ال إله إال هو[ وحدانية اخللق 
والتكوين: فال خالق مع اهلل تعاىل وال إرادة متنع إرادته وقد دل عىل ذلك بأكثر ما ىف 
اآلية الكريمة كقوله سبحانه: ]احلي القيوم[ وقوله تعاىل: ]له ما يف السموات وما 

يف األرض[.
وحدانية الذات والصفات: بمعنى أنه ال يشبهه شى أو أحد من خلقه ]ليس كمثله 
يشء[ وقد أشار سبحانه إىل ذلك بقوله تعاىل: ]ال تاخذه سنة وال نوم[ وبقوله تعاىل 

]وهو العيل العظيم[.
* إهنا آية.. تضمنت من صفات الكامل واجلالل ما يعجز اللسان عن وصفه منها:

* إثبات انفراده باأللوهية )ڻ ۀ ۀ ہ ہ(.
* إثبات صفة احلياة هلل –عز وجل- وأهنا حياة كاملة مل تسبق بعدم وال يلحقها 

زوال وال توصف بنقص )ہ(.
* إثبات القيومية هلل عزوجل )ہ(.

)ھ ھ  لقوله  أدنى نقص  قيوميته بحيث ال يعرتهيا  * كامل حياة اهلل وكامل 
ھ ے ے(.

* عموم ملك اهلل لقوله )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(.
* كامل سلطان اهلل لقوله )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(. وهذا غري عموم 

امللك فقوة السلطان ومتامه أكمل من عموم امللك 
* إثبات الشفاعة بإذن اهلل تعاىل لقوله )ۋ ۅ(.

* إثبات اإلذن وهو األمر لقوله )ۋ ۅ(.
ې  ۉ  )ۉ  لقوله  واملستقبل  واحلارض  املايض  يف  عام  وأنه  اهلل  علم  إثبات   *
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ې ې ې(.
* إثبات مشيئة اهلل لقوله )وئ وئ ۇئ(.

* اثبات الكريس)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ(.
* إثبات قوة اهلل لقوله )ېئ ېئ ىئ(.

* إثبات ما تتضمنه هذه اجلملة )ېئ ېئ ىئ( وهي العلم والقدرة واحلياة 
والرمحة واحلكمة والقوة.

* إثبات علو اهلل الذايت والصفتي لقوله )ىئ ی(.
* إثبات العظمة هلل لقوله )ی(.

اهلل.. اهلل.. ما أعظم آية الكريس.. فواهلل إن هلا حالوة وعليها طالوة.. تنزل عىل 
القلب برد وسالم.. يسعد هبا الفؤاد.. تأنس هلا النفوس.

الطريق  بمعامل  آية تبرصك  إهنا  املبرصون؟  فأين  الربانية..  باألنوار  تتألأل  آية  إهنا 
فأين  متدفق..  عذب  معني  إهنا  املشمرون؟  السالكون  فأين  جب(  )يئ  قافلة  يف 
الواردون الشاربون؟ إهنا سياحة يف حديقة غناء ترس الناظرين يبتهج بام يري فيها 
من إرشاقات اجلامل وفيوضات التنزيه والتقديس والتمجيد. إهنا سياحة يف مواكب 
واألذهان  املبرصة..  والقلوب  الناظرة  األعني  فأين  والكامل..  واجلامل  اجلالل 

املتوقدة.. والفطرة السليمة.. واملشاعر احلية واألحاسيس املرهفة؟
إنني أقدم هذا الكتاب عرفاًنا بجميلك يا رب وشكرا ألفضالك.. فإنك تسمع 
كالمي.. وترى مكاين.. وتعلم رسي وعالنيتي وال خيفى عليك يشء من أمري.. 
بذنبه..  املعرتف  املقر  املشفق..  الوجل  املستجري..  املستغيث  الفقري..  البائس  أنا 

الطامع يف رمحتك وعفوك..
يارب إن ثنائي عليك وتعظيمي وإجاليل لك نعمة منك ومنة من مننك عىل عبدك 
الفقري الذليل )فمن أنا حتى أمدحك؟!.. من أنا حتى أجمدك؟!.. من أنا حتى أثني 



16

عليك؟! أنا الذي ُخلقت من تراب أصف امللك الوهاب؟!
أنا الذي ُصور من طني أذكر جالل رب العاملني؟!

أحكم  بأوصاف  يشدوا  قام  إذا  مهني  ماء  من  ُخلق  من  فؤاد  يمأل  اخلجل  إن 
احلاكمني())).

اللهم تقبل مني هذا الكتاب واجعله خالصا لوجهك الكريم واجعلني برمحتك يف 
زمرة املتقني ومن ورثة جنة النعيم )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ژ ژ( ]النساء 69[.
الفقري إىل عفو ربه هاين حممود درغام

)1) من مقدمة كتاب العظمة للشيخ عائض القرين.
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الفصل األول

ثناء.. تعظيم.. إجالل
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فضل آية الكرسي

• آية الكرسي أعظم آية في كتاب اهلل:
 روى اإلمام مسلم يف صحيحه بسنده عن أبى بن كعب  قال: قال رسول 
يا اأبا املنذر.. اأتدري اأي اآية من كتاب اهلل اأعظم؟ قال: قلت: اهلل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ورسوله أعلم، قال: يا اأبا املنذر اأتدرى اأى اآية من كتاب اهلل معك اأعظم؟ 
واهلل  وقال:  بصدرى  فرضب  قال:  القيوم«  احلى  هو  إال  إله  ال  »اهلل  قلت  قال: 

ليهنك العلم اأبا املنذر.

• آية الكرسي حصن منيع لقارئها:
روى البخاري يف صحيحه بسنده عن أيب هريرة  قال وكلني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بحفظ زكاة رمضان فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام فأخذته وقلت: واهلل ألرفعنك 
إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: إين حمتاج وعيل عيال ويل حاجة شديدة، قال: فخليت عنه 
فأصبحت فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اأبا هريرة ما فعل اأ�سريك البارحة« قال: قلت: 
اإنه قد  »اأما  قال:  فرمحته فخليت سبيله  اهلل شكا حاجة شديدة وعياالً  يا رسول 
كذبك و�سيعود« فعرفت أنه سيعود لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنه �سيعود«.. فرصدته 
فجاء حيثو من الطعام فأخذته فقلت: ألرفعنك إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: دعني فإين 
حمتاج وعيل عيال ال أعود فرمحته فخليت سبيله، فأصبحت فقال يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يا اأبا هريرة ما فعل اأ�سريك«. قلت: يا رسول اهلل شكا حاجة شديدة وعياال 
الثالثة فجاء  فرصدته  اإنه كذبك، و�سيعود«..  »اأما  قال:  فرمحته فخليت سبيله، 
مرات  ثالث  آخر  وهذا  اهلل  رسول  إىل  ألرفعنك  فقلت:  فأخذته  الطعام  من  حيثو 
تزعم ال تعود ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلامت ينفعك اهلل هبا، قلت ما هو؟ قال: 
إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكريس: )اهلل ال إله إال هو احلي القيوم حتى ختتم 
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اآلية فإنك لن يزال عليك من اهلل حافظ وال يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت 
سبيله فأصبحت فقال يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما فعل اأ�سريك البارحة«. قلت: يا 
»ما هي«..  رسول اهلل زعم أنه يعلمني كلامت ينفعني اهلل هبا فخليت سبيله قال: 
قلت: قال يل: إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكريس من أوهلا حتى ختتم: )اهلل ال 
إله إال هو احلي القيوم( وقال يل: لن يزال عليك من اهلل حافظ وال يقربك شيطان 
حتى تصبح وكانوا أحرص يشء عىل اخلري فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأما اإنه قد �سدقك 
وهو كذوب.. تعلم من تخاطب منذ ثالث ليال يا اأبا هريرة« قال: ال، قال: 

»ذاك شيطان«.

• قارئها دبر كل صالة في ذمة اهلل:
بن  الدعاء بسنده عن عبد بن حسن  الكبري ويف كتاب  املعجم  الطرباين يف  روى 
حسن بن عيل عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ اآية الكر�سي يف 
دبر ال�سالة املكتوبة كان يف ذمة اهلل عزوجل حتى ال�سالة الأخرى«)1).

• قارئها دبر كل صالة من أهل الجنة: 
روى الطربانى والنسائى وابن حبان وابن السنى وغريهم عن أبى أمامة  قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ اآية الكر�سي دبر كل �سالة مكتوبة مل مينعه 

من دخول اجلنة اإل اأن ميوت«)2).

• اشتمال آية الكرسي على اسم اهلل األعظم:
روى اإلمام أمحد يف مسنده بسنده عن أسامء بنت يزيد  قالت سمعت رسول 
يُّ الهَْقيُّوم[ و]اهللُّ الَ إَِلـَه إاِلَّ ُهَو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف هاتني اآليتني: ]مل اهللُّ الَ إَِلـَه إاِلَّ ُهَواحلهَْ

 2 املجمع  يف  وقال   84/3 للطربانى  الكبري  واملعجم   1103/  2  -674 -ح  للطرباين  الدعاء  )1) كتاب 
/148 رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن.

)2) صححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع ]6464[.
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يُّ الهَْقيُّوم[ إن فيهام اسم اهلل األعظم. احلهَْ
فيها من ثمرات ونفحات حيظى هبا  الكريمة وما  اآلية  لنا فضل  مما سبق يتضح 
قرأها  كلام  املؤمن  يستحرضها  ملعان  جامعة  اآلية  فهذه  قراءهتا..  عىل  داوم  من 
فيزداد إيامًنا وتسلياًم ويقينًا وتثبيًتا وهداية ومعرفة وارتقاء وسمّوا يف معارج القبول 
ومدارج الوصول ومراقي القرب ومنازل الوداد واحلب كلام قرأ آية الكريس وجال 
يف أرجائها وطاف يف آفاقها ازداد حصانة ومنعة وحفظا من إبليس اللعني وجنوده 

وأعوانه من الشياطني.
حًقا اإنها اآية عظيمة لعظمة ما ورد فيها من تعظيم هلل جل جالله.. وهى 
آية عظيمة ملا لقارئها من األجر العظيم ألهنا له حرز وحصن منيع ودعوة املصطفي 
ملسو هيلع هللا ىلص باملحافظة عليها عقب كل صالة ملا فيها من معان حيتاج املؤمن إىل استحضارها 

واستذكارها بلسانه وعقله وقلبه وسائر جوارحه.
ما اأحوج امل�سلم اإىل اأن يعي�س يف ظاللها وحييا بتعاليمها ويسمو باستظهارها 
والتدبر فيها.. وقارئها يف حفظ اهلل ورمحته ويف كنفه وذمته قريب من جنته ليس بينه 
وبينها إال املوت... واملوت مرحلة انتقالية من دار الدنيا إىل دار اآلخرة.. من دار 

الفناء إىل دار البقاء.. من دار العمل إىل دار اجلزاء.. من دار املمر إىل دار املقر.
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اهلل ال إله إال هو

اهلل

... اهللهّ
)أحسن األسامء.. وأمجل احلروف.. وأصدق العبارات.. وأثمن الكلامت )ڀ 

ڀ ڀ ڀ(.
 ... اهللهّ

اللطف والعناية.. الغوث واملدد.. الود واإلحسان.

... اهللهّ
إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء اخلالص واهلاتف الّصادق والدمع الربيء... إليه 
ت.. واألسئلة يف  مُتدُّ األكف يف األسحار.. واأليادي يف احلاجات.. واألعني يف امللامَّ

احلوادث. 

... اهللهّ
باسمه تشدو األلسن وتستغيث وتلهج وتنادي.. وبذكره تطمئن القلوب وتسكن 

د ويستقر اليقني())).  األرواح وهتدأ املشاعر وتربد األعصاب ويثوب الرشهْ

 ... اهللهّ
هو املتفرد باأللوهية جلميع اخلالئق فال معبود بحق يف الوجود إال هو »وأوصاف 
وأوصاف  واجلامل  والعظمة  اجلالل  وأوصاف  الكامل  أوصاف  مجيع  هي  األلوهية 
ُيؤلَه وُيعبد  أن  التي يستحق  فإنَّ هذه الصفات هي  الرمحة والربِّ والكرم واالمتنان 

)1) ال حتزن ص32.. د. عائض القرين.
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ألجلها...
فيؤله ألنَّ له أوصاَف العظمة والكربياء..

د بالقيُّومية والربوبية وامُللك والسلطان.. ه املتفرِّ ويؤله ألنَّ
والباطنة إىل مجيع خلقه ويؤله  الظاهرة  النِعم  بالرمحة وإيصال  املتفردِّ  ه  ويؤله ألنَّ

اًم وحكمًة وإحساًنا ورمحًة وقدرًة وعزًة وقهًرا.. ألنَّه املحيط بكلِّ يشء علاًم وُحكهْ
ه املتفردِّ بالغنى املطلق التام من مجيع الوجوه كام أنَّ ما سواه مفتقر إليه عىل  ويؤله ألنَّ
الدوام من مجيع الوجوه.. مفتقر إليه يف إجياده وتدبريه.. مفتقر إليه يف إمداده ورزقه.. 
مفتقر إليه يف حاجاته كلِّها.. مفتقر إليه يف أعظم احلاجات وأشد الرضورات وهي 

افتقاره إىل عبادته وحده والتأله له وحده))).

اهلل...
لفظ اجلاللة علم عىل الذات اإلهلية وهو اسم تفرد به اهلل سبحانه واختصه لنفسه 

)ٱ ٻ  إليه  به ذاته وقدمه عىل مجيع أسامئه وأضاف صفاته كلها  ووصف 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]مريم 65[.

اهلل...
من  وأرأف  وأوىل من شكر  ُعبد.. وأحق من محد..  من  ُذكر.. وأحق  من  أحق 
ملك.. وأجود من سئل.. وأعفى من قدر.. وأكرم من قصد.. وأعز من التجيء 
اليه وأكفي من توكل عليه.. أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة عباده 
التائبني من الفاقد لراحلته التي عليها طعامها ورشابه يف االرض املهلكة اذا يأس من 
احلياة فوجدها.. حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعه عن 

حكمته ومواالته عن احسانه ورمحته.

)1) فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق ص20.. الشيخ عبد الرمحن السعدي.
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اهلل...
العقول  )ال تسكن األرواح إال بحبه، وال تطمئن القلوب إال بذكره، وال تزكو 
رك النجاح إال بتوفيقه، وال حتيا القلوب إال بنسيم لطفه وقربه  إال بمعرفته، وال ُيدهْ
وال يقع أمر إال بإذنه، وال هيتدي ضال إال هبدايته، وال يستقيم ذو أَوٍد إال بتقويمه، 
يشء  حُيفظ  وال  برمحته،  إال  مكروه  من  ُيَتخلص  وال  بتفهيمه،  إال  أحد  يفهم  وال 
رك مأمول إال  ُيدهْ يتم إال بحمده، وال  باسمه، وال  إال  أمر  ُيفتتح  إال بكالءته، وال 
بتيسريه، وال تنال سعادة إال بطاعته، وال حياة إال بذكره وحمبته ومعرفته، وال طابت 
اجلنة إال بسامع خطابه ورؤيته، الذي وسع كل يشء رمحة وعلاًم، وأوسع كل خملوق 

فضاًل وبًرا())).

اهلل... 
)ال يفزع العبد وال يلجأ إال إليه ألنه ال جمري حقيقة إال هو وال نارص حقيقة إال 
هو.. وهو الذي يلجأ إليه العبد بكل ذرة يف كيانه التجاء شوق وحمبة فهو سبحانه 
الكامل يف ذاته وصفاته فال يأنس إال به وال يفرت عن خدمته وال يسأم من ذكره أبًدا.. 
يكاد قلبه أن يتفتت من فرط حمبته له وتعلقه به.. وهو الذي خيضع له العبد ويذل 
وينقاد متام اخلضوع والذل واالنقياد فيقدم رضاه عىل رضا نفسه يف كل حال ويبعد 

وينأى عن سخطه بكل طريق هذا مع متام الرضا واملحبة له سبحانه()2).

اهلل...
السيد الذي قد كمل يف سؤدده.. والرشيف الذي قد كمل يف رشفه والعظيم الذي 
قد كمل يف عظمته.. واحلليم الذي قد كمل يف حلمه.. والعليم الذي قد كمل يف 
علمه.. واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته.. وهو الذي قد كمل يف أنواع الرشف 

)1) اهلل أهل الثناء واملجد ص37.. د. نارص الزهراين.
)2) املفاهيم املثيل يف ظالل رشح أسامء اهلل احلسني ص14.
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والسؤدد.. هذه صفته ال تنبغي إال له.. ليس له كفء وليس كمثله يشء.. سبحان 
اهللَّ الواحد القهار.

اهلل...
ما ُذكِر هذا االسم يف قليل إال كّثره.. وال عند خوف إال أزاله وال عند كرب إال 
َق به ضعيف  عه وال تعلَّ َجه.. وال عند ِضيٍق إال َوسَّ كشفه.. وال عنَد َهمٍّ وَغمٍّ إال َفرَّ
ِحٍش  َتوهْ .. وال فقري إال أصاره غنيا.. وال ُمسهْ إال أفاده القوة.. وال ذليل إال أناله الِعزَّ
ه.. وال رشيد إال  إال آنسه.. وال مغلوب إال أيده ونرصه.. وال مضطر إال كشف رضَّ
َكات والدعوات..  َتنهَْزل به الرَبَ آواه.. فهو االسم الذي ُتكَشف به الُكربات.. وُتسهْ

َلب به احلسنات. َتجهْ َفع به السيئات.. وُتسهْ َتدهْ وُتَقاُل به العثرات.. وُتسهْ

اهلل...
هو سبحانه رب كل يشء ومليكه.. ال إله غريه وال رب سواه.. مالك كل يشء 

ورب كل يشء..
ڳ  گ  گ  گ  ک  ک  والتدبري)ک  واإلجياد  اخللق  ربوبية  وحده  له   *

ڳ ڳ( ]الزمر 62[.
* وله وحده ربوبية التعليم واإلرشاد )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( ]العلق )-5[.
* ولــه وحــده ربوبيـة التمليك واإلمــداد )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ( ]البقرة 29[.
* وله وحده ربوبية التسخري )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]لقامن 20[.
* وله وحده ربوبية التكريم واالستخالف )مب ىب يب جت حت 

خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج( ]األنعام 65)[.
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اهلل...
)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]األنعام 03)[.

اهلل... 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ( ]احلديد 4[.

اهلل...
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]يونس 5[.

اهلل...
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

وئ( ]النحل 4)[.
اهلل...

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ 
ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  گ  ک  ک ک  ک  ڑ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئ 
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]النمل 60 -64[.

اهلل...
نحيص  وكيف  نفسك..  عىل  أثنيت  كام  أنت  عليك  ثناء  نحيص  ال  سبحانك 
خصائص اسم ملسامه كل كامل عىل اإلطالق، وكل مدح ومحد، وكل ثناء وكل جمد، 
وكل جالل وكل كامل، وكل عز وكل مجال، وكل خري وإحسان، وجود وفضل 

وبر، فله ومنه.

اهلل...
 يا اأني�سي ُعّدتي واعتمــادي             ومالذي يف ظلمة النائبـــات
و�سروري وبهجتي ورجـائي             و�سيائي يف مدلج احلالكات

اهلل...
 يا اأعـــذب الألــفـــاظ فــي لغـتـــي            ويـا اأجــّل حــروف فـي معــانيـهـــا 
يا اأمتع الأ�سماء كم �سعدت نف�سي            وفـــا�س �ســـروري حيــن اأرويـهـــا 

اهلل...
]قل للطبيب ختطفته يد الردى ياشايف األمراض: من أرداكا؟ 

قل للمريض نجا وعويف بعد ما عجزت فنون الطب: من عافاكا؟ 
قل للصحيح يموت ال من علة من باملنايا ياصحيح دهاكا؟ 
قل للجنني يعيش معزوال بال راع ومرعى: مالذي يرعاكا؟ 

قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الوالدة: مالذي أبكاكا؟ 
وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله: من ذا بالسموم حشاكا؟ 

وأسأله كيف تعيش ياثعبان أو حتيا وهذا السم يمأل فاكا؟ 
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وأسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهًدا وقل للشهد من حالَّكا؟ 
بل سائل اللبن املصفى كان بني دم وفرث مالذي صفاكا؟ 

وإذا رأيت احلي خيرج من حنايا ميت فاسأله: من أحياكا؟[ )))
طمــأنينــة  القـلـب  فـي  تسكب  الـمعــرفة  حــق  وجل  عـز  اهلل  معــرفة  إن 

مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  )مب  وراحــة  وسعادة 
ىث( ]الرعد 28[.

)نعم... إهنا الطمأنينة إىل اهلل.. إهنا قمة املشاعر اإليامنية وأروع ثامرها الطمأنينة 
إىل اهلل وقدره.. وإىل كل ما يأيت من عند اهلل.. الطمأنينة إىل معية اهلل.. الطمأنينة إىل 
أن اهلل مع املؤمن يف كل حلظة ال ينساه وال يقاله حتي يف ساعة العرسة.. حتي يف 

ساعة املحنة.. حتى يف ساعة العذاب()2).
)فكم دعا اإلنسان ربه فأجاب دعاءه.. وكم ناداه فلبي نداءه.. وكم سأله فأعطاه.. 
وكم توكل عليه فكفاه.. وكم من مرض شفاه منه.. وكم من أمل خففه عنه.. وكم 

من رزق ساقه إليه.. وكم من كربة فرجها.. وكم من غمة كشفها()3).

أخي الفاضل.. أختي الفاضلة..
إنه اهلل جل جالله.. من تقرب إليه شرًبا تقرب إليه ذراًعا.. ومن تقرب إليه ذراًعا 
تقرب إليه باًعا.. ومن أتاه يميش أتاه هرولة.. من أقبل إليه تلّقاه من بعيد.. ومن 
أراد  ومن  املزيد..  فوق  أعطاه  أجله  من  ترك  ومن  قريب..  من  ناداه  عنه  أعرض 
هم  ره  ِذكهْ أهُل  احلديد..  له  أالن  وقوته  بحوله  ترصف  ومن  يريد..  ما  أراد  رضاه 
أهل جمالسته.. وأهل شكره هم أهل زيادته.. وأهل طاعته هم أهل كرامته.. وأهل 

)1) للشاعر إبراهيم عيل بديوي.
)2) دراسات قرآنية ص181-182.. حممد قطب.

)3) العقائد اإلسالمية ص41.. السيد سابق.



28

رحيٌم  فهو  يتوبوا  مل  وإن  حبيبهم  فهو  إليه  تابوا  إن  رمحته  من  يقنّطهم  ال  معصيته 
هبم يبتليهم باملصائب ليطهرهم من املعايب.. احلسنة عنده بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة 
ضعف إىل أضعاٍف كثرية والسيئة عنده بواحدة.. فإن ندم عليها واستغفر غفرها 

له.. يشكر اليسري من العمل ويغفر الكثري من الزلل.

أخي في اهلل...
أال يستحق اهلل أن تتعب لكي ترضيه؟.. 

أال يستحق ربك أن هتاجر إليه بقلبك وجوارحك؟..
أال تستحي من موالك يدعوك ليغفر لك ويرمحك وهو الغني عنك فتعرض عنه 

وأنت أحوج إليه؟ 
عجًبا لك أهيا اإلنسان... )ک ک گ گ( ]عبس 6)[.

إىل متى الصدود عن طاعة املعبود؟
متى تتوقف عن هذا النكران واجلحود؟
أما ترى تتابع نعم اهلل عليك بال حدود؟

أخربين إًذا متى ترجع إىل ربك.. متى تعود؟
حًقا )ہ ہ ہ ہ( ]العاديات 6[

أال تأملت يف أرجاء هذا الكون الفسيح لرتي عظمة ربك الواسعة..
كّل  ما  وإذا  الليل  يف  النجوم  انترشت  الساموات حيث  الفكر يف  اجته  ما  )إذا  ف 
البرص فيام ال هناية له يف اآلفاق املظلمة.. وإذا ما خشعت النفس خشعتها من رهبة 
وُتسِمع  اآلفاق  هذه  خالل  من  الكريم  بوجهك  ترشف  فإنك  الشامل..  السكون 
صوتك يف السكون ومتس بعظمتك النفس اخلاشعة املطمئنة... حينئذ تبدو اآلفاق 
كل  من  وتنبعث  مطربة  نربات  إىل  السكون  ويتحول  مرشقه  باسمة  كأهنا  املظلمة 
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صوب وحينئذ تتغنى النفس اخلاشعة لتقول: 
أنت أنت اهلل

وإذا ما كان املتأمل عىل شاطئ البحر اخِلضم وأرسل الطرف بعيًدا حيث ختتلط 
اإلبريز  كأهنا  رويًدا  رويًدا  األصيل  تنحدر شمس  املاء وحيث  بزرقة  السامء  ُزرقة 
الرشاع  ذات  الفلك  تتهادى  وحيث  األجاج  املِلِح  املتسع  هذا  يف  لتغيب  املسجور 
ذاك  إذ  النعيم  يف  يسبح  طائر  كأهنا  الشفق  بألوان  امللون  األفق  حدود  يف  األبيض 
باطمئنان  العني  تقر  ذاك  وإذ  الواسع  البحر  عظمة  واسعة..  بعظمة  املتأمل  يشعر 
الفلك اجلاري عىل أديم املاء املمهد ويف رعاية اهلل الصمد حيث تكون مظهر العظمة 

وحيث تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه يف منظر مجيل.
إذ ذاك يدق الفؤاد بدقات صداها يف النفس: 

أنت أنت اهلل
الرياح  الزوابع وتسابقت  اللّجي وهّبت  البحر  وإذا ما انطلقت السفينة بعيًدا يف 
وكانت  الرعد  وأرعد  الربق  وأبرق  السامء  وجه  واكفهّر  الفضاء  بالسحب  وتلبد 
البحار جهده وأفرغ  بالسفينه األمواج وأجهد  ظلامت بعضها فوق بعض ولعبت 
الربان حيلته وأرشفت السفينة عىل الغرق وتربص املوت من كل صوٍب وحدب 
إذ ذاك يشق ضياؤك هذه الظلامت واملسالك وحتيط رأفتك هبذه األخطار واملهالك 

وتصل بحبال نجدتك املكروبني البائسني وإذ ذاك يردد القلب واللسان: 
أنت أنت اهلل

بني  ونام  األوفياء  وسهر  األطباء  عناية  به  أحاطت  بمن  السقم  اشتد  ما  وإذا 
ينفع وفاء احلبيب  الطبيب ومل  املحبني ثم ضعفت حيلة  املخلصني ودعوات  آمال 
والنوايص  تتجىل مستوًيا عىل عرش عظمتك  ذاك  إذ  بالء..  إىل  الرجاء  واستحال 
خاشعة والنفوس جازعة واأليادي راجفة والقلوب واجفة لتقول أنا قضيت ويقول 
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الطبيب والقريب واحلبيب لك األمر:
أنت أنت اهلل

وإذا ما باين الدنيا إنسان وباينته وإذ ينظر إىل املال فيلقاه فانًيا وإىل اجلاه فيلقاه ذاوًيا 
وإىل األماين فيلقاها زائلة وإىل اآلمال فيجدها باطلة وإىل الشهوات فيجدها خادعة 
كاذبة وإىل املرسات فيجدها آفلة غاربة.. إذ ذاك يستغني عن اجلاه واملال وتشل يف 

نفسه حركة اآلمال.. وبني جاه يدول وأمل يزول ال يمأل فراغ النفس إال ذكرك: 
أنت أنت اهلل

وإذا ما وقعت العني عىل زهرة تتفتق يف األكامم أوتالقت العني بعني يملؤها احلني 
املرتبص  الطري  وتغريد  املتنفس  الفجر  بجامل  املعجبون  أعجب  وإذا  واالبتسام.. 
وعاود الصدر انرشاحه ومأل القلب ارتياحه.. إذ ذاك يرشق يف قلوبنا نورك اجلميل 

فنراك:
أنت أنت اهلل

فيام يمس النفس من مظاهر العظمة ومظاهر السعة ومظاهر الرمحة ومظاهر القدرة 
والقضاء ومظاهر الدوام والبقاء ومظاهر اجلامل واجلالل.. اعتاد الناس أن يصفوك 
بالعظيم والواسع والرحيم والقادر والدائم واجلميل واجلليل وأوتار القلوب تردد:

أنت أنت اهلل
أنت أنت اهلل())).

)1) من خواطر نفس للدكتور منصور فهمي نقال من كتاب عقيدة املسلم ص 95-96 للشيخ حممد الغزايل.
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ال إله إال هو

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ هوَ...
أي ال معبود بحق سواه فهو اإلله احلق الذي تتعني أن تكون مجيع أنواع العبادة 
والطاعة والتأله له تعاىل لكامله وكامل صفاته وعظيم نعمه ولكون العبد مستحًقا أن 
يكون عبدا لربه ممتثاًل أوامره جمتنًبا نواهيه وكل ما سوى اهلل تعاىل باطل.. فعبادة 
الوجوه فلم  ناقًصا مدبًرا فقرًيا من مجيع  ما سواه باطلة لكون ما سوى اهلل خملوًقا 

يستحق شيًئا من أنواع العبادة. 

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل...
مجيع  ألجلها  وخلقت  والساموات..  األرض  هبا  قامت  التي  الكلمة  )إهنا 
املخلوقات.. وهبا أرسل اهلل تعاىل رسله وأنزل كتبه ورشع رشائعه وألجلها نصبت 
إىل  اخلليقة  انقسمت  وهبا  والنار..  اجلنة  سوق  وقام  الدواوين  ووضعت  املوازين 
املؤمنني والكفار واألبرار والفجار.. فهي منشأ اخللق واألمر والثواب والعقاب.. 
وهي احلق الذي خلقت له اخلليقة.. وعنها وعن حقوقها السؤال واحلساب وعليها 
امللة وألجلها جردت  القبلة وعليها أسست  الثواب والعقاب وعليها نصبت  يقع 
دار  ومفتاح  اإلسالم  كلمة  فهي  العباد  مجيع  عىل  اهلل  حق  وهي  اجلهاد..  سيوف 
السالم وعنها يسأل األولون واآلخرون.. فال تزول قدما العبد بني يدي اهلل حتى 

يسأل عن مسألتني ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم املرسلني؟())).

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل...
)أول كلمة يدخل هبا اإلنسان بوابة اإلسالم ويصل إىل مدارج التوحيد ويرتقي 

)1) زاد املعاد ج1 ص11-12.. اإلمام ابن القيم.
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يف مراقي العبودية.. بموجبها يعرتف العبد هلل عز وجل وحده بالربوبية واأللوهية 
وأن يشهد العبد أن اهلل هو املستحق للعبادة وأن تنرصف قواه -قوى عقله وقلبه 
وبدنه وجوارحه - يف التسبيح والتهليل والتمجيد والعبودية هلذا اإلله العظيم الذي 
ات كيانك الداخلية تعرتف  أنت أهيا اإلنسان بعض فضله وبعض خلقه.. فكل ذرَّ
.. آمنت أو  ده وتسبِّحه.. شئت أم أبيت.. غفلت أم انتبهت.. حييت أم ِمتَّ به ومتجَّ
كفرت.. فيبقى اختيار اإلنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعاىل طوًعا بام أمره اهلل تعاىل 

وبام جاء عىل ألسنة رسله املكرمني عليهم الصالة والسالم())).

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل...
)روح هذه الكلمة ورسها: إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسامؤه وتبارك اسمه 
وتعاىل جده وال إله غريه باملحبة واإلجالل والتعظيم واخلوف والرجاء وتوابع ذلك 
من التوكل واإلنابة والرغبة والرهبة.. فال حُيب سواه وكل ما حيب غريه فإنام حيب 
وال  سواه...  ُيرجى  وال  سواه  خُياف  وال  حمبته  زيادة  إىل  وسيلة  وكونه  ملحبته  تبعا 
ُيتوكل إال عليه وال يرغب إال إليه وال ُيرهب إال منه وال حُيلف إال باسمه وال ُينذر 
إال له وال ُيتاب إال إليه واليطاع إال أمره وال حيتسب إال به وال يستعان يف الشدائد 
إال به وال ُيلتجأ إال إليه وال ُيسجد إال له وال ُيذبح إال له وباسمه وجيتمع ذلك يف 

حرف واحد وهو: 
 )أن ال ُيعبد إال إياه بجميع أنواع العبادة()2). 

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل...
)أعظم كلمة نطقت هبا األلسنة وشهدت هبا القلوب واستوعبتها البصائر النرية 
وأقرت هبا العقول املبرصة واستعذبتها اآلذان الواعية وخشعت هلا اجلوارح كلها 

)1) مع اهلل صـ39.. د. سلامن العودة.
)2) اجلواب الكايف ص276.. اإلمام ابن القيم.
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وامتألت بجالهلا ومجاهلا الضامئراليقظة والقلوب املطمئنة())).  

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل...
الكلمة الطيبة التي متأل النفوس بالصدق واإلخالص وتثبت القلوب عىل اإليامن 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ  والطــاعة 
ی ی جئ( ]إبراهيم 24[.

فمثل كلمة التوحيد يف كيان املسلم كمثل الشجرة الطيبة يف األرض الصاحلة فتلك 
بإذن رهبا )فاإلسالم  الشجرة أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكلها كل حني 
يتغلغل يف كيان املسلم ويرضب جذوره القوية يف قلبه وروحه ومشاعره.. فتثبت 
وترتسخ يف أعامقه.. ويمتد هذا اإلسالم يف كيانه ويتغلغل يف حواسه وأجهزته.. 
ولسانه  وبرصه..  سمعه  له  ويوجه  وأفكاره  وتصوراته  وأحاسيسه..  ومشاعره 
ومكاسبه..  أعامله  له  وينظم  وآماله..  وأحالمه  وفكره..  وعقله  وجوارحه.. 
وعمره وحياته.. ويغذي له مهته وعزيمته.. وتكون النتائج الطيبة واألعامل اجلليلة 
املسلم  شخصية  يف  الراسخة  اإلسالم  لشجرة  مباركة  ثامرا  الكثرية  واحلسنات 

وكيانه()2).
ثباهتا يف  وهكذا )هذه الشجرة ال تزال تثمر األعامل الصاحلة كل وقت بحسب 
القلب وحمبة القلب هلا وإخالصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاهتا 
حق رعايتها.. فمن رسخت هذه الكلمة يف قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف 
قلبه هبا وانصبغ هبا بصبغة اهلل التي ال أحسن صبغة منها فعرف حقيقة اإلهلية التي 
يثبتها قلبه هلل ويشهد هبا لسانه وتصدقها جوارحه ونفى تلك احلقيقة ولوازمها عن 
ملن  وانقادت جوارحه  واإلثبات  النفي  لسانه يف هذا  قلبه  اهلل وواطأ  ما سوى  كل 

)1) أسامء اهلل احلسني آثارها وأرسارها ص11... د. حممد بكر إسامعيل.
)2) وعود القرآن بالتمكني لإلسالم ص 106.. د. صالح اخلالدي.
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باغية سواها  عنها وال  ناكبة  ذلال غري  ربه  بالوحدانية طائعة سالكة سبل  له  شهد 
بدال.. كام ال يبتغي القلب سوى معبوده احلق بدال.. فال ريب أن هذه الكلمة من 
هذا القلب عىل هذا اللسان ال تزال تؤيت ثمرهتا من العمل الصالح الصاعد إىل اهلل 
كل وقت.. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إىل الرب تعاىل 
وهذه الكلمة الطيبة تثمر كالما كثريا طيبا يقارنه عمل صالح فريفع العمل الصالح 
إىل الكلم الطيب كام قال تعاىل: )ې ې ى ى ائ ائ ەئ(

]فاطر0)[)))).

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل...
]الزمر  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  اإلخالص  كلمة 
باإللوهية  وإفراده  بتوحيده  إال  العبادة  يف  تعاىل  هلل  اإلخالص  يتم  وال   ...]3-2
والربوبية فالتوحيد اخلالص ليس جمرد إقرار العبد بأنه ال خالق إال اهلل وأن اهلل رب 
كل يشء ومليكه كام كان عباد األصنام مقرين بذلك وهم مرشكون.. بل التوحيد 
يتضمن من حمبة اهلل واخلضوع له والذل وكامل االنقياد لطاعته وإخالص العبادة له 
وإرادة وجهة األعىل بجميع األقوال واألعامل واملنع والعطاء واحلب والبغض ما 

حيول بني صاحبه وبني األسباب الداعية إىل املعايص واإلرصار عليها.

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل...
جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  الوثقي)يب  العروة 

مث ىث يث حج( ]البقرة 256[.
)إن اإليامن باهلل عروة وثيقة ال تنفصم أبدا.. إهنا متينة ال تنقطع.. وال يضل املمسك 
هبا طريق النجاة.. إهنا موصولة باملك اهلالك والنجاة.. واإليامن يف حقيقته اهتداء 

)1) إعالم املوقعني ج2 ص300.. اإلمام ابن القيم.
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إىل احلقيقة األوىل التي تقوم هبا سائر احلقائق يف هذا الوجود حقيقة اهلل.. واهتداء 
إىل حقيقة الناموس الذي سنه اهلل هلذا الوجود وقام به هذا الوجود.. والذي يمسك 
السبل وال  به  تتفرق  يتخلف وال  يرتطم وال  ربه فال  إىل  بعروته يميض عىل هدى 

يذهب به الرشود والضالل())).
فيا هلا من عروة وثقي جيب العض عليها بالنواجذ... فمن اعتصم بمحبة اهلل حمققا 
مدلوهلام من بغض كل ما يبغضه اهلل واإلبتعاد عنه.. وحمبة كل ما حيبه اهلل وتنفيذه 

)ىت يت جث مث(.

• اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل...
خاتم  وحتى  آدم  من  األنبياء   مجيع  ودعوة  الصحيحة  العقيدة  أساس 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  واملرسلني  النبيني 
ٺ( ]األنبياء 25[.

فكلمة التوحيد )الَ إَِلـَه إاِلَّ اهلل( هي الكلمة التي تلتقي عندها مجيع دعوات األنبياء 
واملرسلني... وما من نبي إال قال لقومه هذه الكلمة )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى( ]األعراف 65[.
إن القرآن الكريم كتاب التوحيد فقد تضمنت آياته الكريمة من أول سورة الفاحتة 
إىل خامتة سورة الناس الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل وتوجيه العباد إىل اإلخالص يف 
القرآن فهي  آية يف  القيم  فقال: )إن كل  ابن  عبادته... وهذا ما قرره اإلمام 
متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خرب عن اهلل وأسامئه وصفاته 
العلمي اخلربي... وإما دعوة إىل عبادته وحده ال رشيك له  التوحيد  وأفعاله فهو 

وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد اإلرادي الطلبي.

)1) يف ظالل القرآن ج1 ص 292.. سيد قطب.
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وإما أمر وهني وإلزام بطاعته يف هنيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكمالته.
وإما خرب عن كرامة اهلل ألهل توحيده وطاعته وما فعل هبم يف الدنيا وما يكرمهم 

به يف اآلخرة فهو جزاء توحيده.
وإما خرب عن أهل الرشك وما فعل هبم يف الدنيا من النكال وما حيل هبم يف العقبى 

من العذاب فهو خرب عمن خرج عن حكم التوحيد.
ف  وجزائهم  وأهله  الرشك  شأن  ويف  وجزائه  وحقوقه  التوحيد  يف  كله  فالقرآن 
ِحيِم{ توحيد )َمالِِك  َِن الرَّ محهْ )َربِّ الهَْعامَلنَِي{ توحيد.. )الرَّ ُد هللَِِّ{ توحيد..  مهْ }احلهَْ
ِدَنا  )اههْ توحيد  َتِعنُي{  َنسهْ اَك  )َوإِيَّ توحيد..  ُبد{  َنعهْ اَك  )إِيَّ توحيد..  يِن{  الدِّ ِم  َيوهْ
الذين  التوحيد  أهل  طريق  إىل  اهلداية  لسؤال  متضمن  توحيد  َتِقيَم{  املهُْسهْ اَط  َ الرصِّ
الِّنَي{ الذين فارقوا التوحيد())). ِ املهَْغهُْضوِب َعَليهِْهمهْ َوال الضَّ أنعم اهلل عليهم.. )َغريهْ

َذاق  لِعَظم هذه الكلمة، ويا ملكانتها يف قلب املؤمن، فال يستشعر هبا إال َمن  فيا 
ها  أقرَّ ملَِن  فهنيًئا  عميٌم،  خرَيها  وإن  عظيم،ٌ  ساِحَلها  فإن  عندها،  وَوَقف  َمها،  طعهْ

وآمن هبا.

أنواع التوحيد:

1- توحيد الربوبية:
وهو اإلعتقاد اجلازم بأن اهلل عزوجل وحده هو رب كل يشء ومليكه وهو الفاعل 
املطلق يف الكون باخللق والتدبري.. والتغيري والتسيري.. والزيادة والنقص.. واإلحياء 
واإلماتة وغري ذلك من األفعال ال يشاركه أحد يف فعله سبحانه )وقد أفصح القرآن 
عن هذا النوع من التوحيد جد اإلفصاح وال تكاد سورة من سوره ختلو من ذكره 
أواالشارة إليه فهو كاألساس بالنسبة ألنواع التوحيد األخرى.. ألن اخلالق املالك 

)1) مدارج السالكني ج3 ص489.. اإلمام ابن القيم.
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املدبر هو اجلدير وحده بالتوجه إليه بالعبادة واخلشوع واخلضوع.. وهو املستحق 
والعبادة  ذلك..  وغري  واخلوف  والرجاء  والدعاء  والذكر  والشكر  للحمد  وحده 

كلها ال يصح أن تكون إال ملن له اخللق واألمر كله. 
ومن جهة أخرى فإن اخلالق املالك املدبر هو اجلدير وحده بصفات اجلالل واجلامل 
والكامل ألن هذه الصفات ال تكون إال لرب العاملني.. إذ يستحيل ثبوت الربوبية 
وامللك ملن ليس بحي وال سميع وال بصري وال قادر وال متكلم وال فعال ملا يريد وال 

حكيم يف أقواله وأفعاله())).
ومن النصوص القرآنية التي اشتملت عىل توحيد الربوبية:

• قوله تعـالـى: 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ۓ( ]األعراف55-54[.
يف هذه اآليات خماطبة الناس بأن رهبم الذي هييمن عليهم بصفات ربوبيته فريمحهم 

ويمدهم بعطاءات ربوبيته هلم ويستجيب دعاءهم هو اهلل.
• قوله تعاىل: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  )ۆ 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی جئ حئ ىئ يئ( ]يونس)3 – 32[.
يف هذه اآليات بيان أن الذي يتصف بام ذكر من القدرة اخلالقة واإلرادة املبدعة هو 

)1) اإليامن.. أركانه. حقيقته. نواقضه ص 8.. د. حممد نعيم ياسني.
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اهللّ خالقكم ومرّبيكم عىل فضله ومدبر أموركم وهو املستحق للعبادة وهو ربكم 
إله  فال  أموركم  ودبر  ورزقكم  وأحياكم  أنشأكم  الذي  ألنه  بذاته  ربوبيته  الثابت 

غريه وال معبود سواه.

2- توحيد األلوهية:
الظاهرة  العبادات  جلمع  املستحق  احلق  اإلله  تعاىل  بأنه  اجلازم  االعتقاد  وهو 

والباطنة املتفرد هبا فال معبود إال هو.
وظاهرها..  باطنها  يف  وحده  هلل  العبادة  إخالص  عىل  مبنى  األلوهية  )فتوحيد 
بحيث ال يكون يشء منها لغريه سبحانه.. فاملؤمن باهلل يعبد اهلل وحده وال يعبد غريه 
فيخلص هلل املحبة واخلوف والرجاء والدعاء والتوكل والطاعة والتذلل واخلضوع 

ومجيع أنواع العبادة وأشكاهلا.
توحيد  فيتضمن  األخرى..  التوحيد  أنواع  مجيع  حقيقته  يف  يتضمن  النوع  وهذا 
اهلل يف ربوبيته وأسامئه وصفاته وليس العكس.. فإن توحيد العبد هلل يف ربوبيته ال 
يعني أنه يوحده يف ألوهيته فقد يقر بالربوبية وال يعبد اهلل عز وجل وكذلك توحيد 
اهلل يف أسامئه وصفاته ال يتضمن أنواع التوحيد األخرى ولكن العبد الذي يوحد 
اهلل يف ألوهيته عىل اخللق فيقر بأنه سبحانه هو وحده املستحق للعبادة وأن غريه ال 
يستحقها وال يستحق شيئا منها يقر يف الواقع بأن اهلل رب العاملني وبأن له األسامء 
احلسنى والصفات الكاملة ألن إخالص العبادة ال يكون لغري الرب وال يكون ملن 

فيه نقص())).

3- توحيد األمساء والصفات:
)اإلعتقاد اجلازم بأن اهلل عزوجل متصف بجميع صفات الكامل ومنزه عن مجيع 

)1) اإليامن.. أركانه. حقيقته. نواقضه ص12.
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صفات النقص وأنه متفرد هبذا عن مجيع الكائنات وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه 
أو  ألفاظها  حتريف  غري  من  والصفات  األسامء  من  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  له  أوأثبته  لنفسه 
معانيها.. وال تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن اهلل عزوجل وال تكييفها بتحديد 

كنهها وإثبات كيفية معينة هلا وال تشبيهها بصفات املخلوقني())).
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعـاىل:  قـال 
له األسامء  أي:  )ڄ ڄ ڄ(  ]األعراف 80)[  ڇ ڇ ڇ ڍ( 

الكثرية الكاملة احلسنى.
املدح  عىل  يدل  ال  اسم  فيها  فليس  املدح،  عىل  دالة  أسامء  كلها  أهنا  حسنها  من 

واحلمد.
ومن حسنها أهنا ليست أعالًما حمضة، وإنام هي أسامء وأوصاف.

أكملها  صفة  كل  من  له  وأن  الكاملة،  الصفــات  عىل  دالــة  أهنا  حسنها  ومن 
وأعمها وأجلها.. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه هبا، ألهنا وسيلة مقربة إليه 
حيبها، وحيب من حيبها وحيب من حيفظها، وحيب من يبحث عن معانيها ويتعبد له 

هبا.
»اإن هلل ت�سعة وت�سعني ا�سما مائة اإل واحد من اأح�ساها  وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

دخل اجلنة«)2).

معانيها  واستحضار  وتدبرها  األسامء  معاين هذه  التعرف عىل  أحصاها:  ومعني 
النفس  يبارك  نحو  والسلوكية عىل  اإليامنية  آثارها  اهلل عزوجل هبا وحتقيق  ودعاء 
ويزكيها.. ويرتقي بالقلب والعقل والروح والوجدان إىل مدارج الكامل ومعارجه.. 

)1) املصدر السابق ص15.
)2) متفق عليه: رواه البخاري ]2736[ ومسلم ]2677[.. ال يفيد هذا احلديث حرص أسامء اهلل تعايل هبذا 
العدد وإنام يدل عيل عظم شأن وكرب ثواب من أحيص هذا العدد من أسامء اهلل عزوجل.. راجع ماكتبه ابن 

القيم يف بدائع الفوائد ج1 ص 293.
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وليس جمرد ترديد ألفاظ ال نفقه ماورائها.
وقد دلت سور الفاحتة عىل هذه األنواع الثالثة للتوحيد... فقال تعاىل:

• يف بيان توحيد الربوبية... )پ پ پ پ(.

• يف بيان توحيد األلوهية... )ٿ ٿ ٿ ٿ(.
• يف بيان توحيد األسامء والصفات... )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(.

* فضل التوحيد وشهادة ال إله إال اهلل))):  
)- من فضائله أنه السبب األعظم لتفريج كربات الدنيا واآلخرة ودفع عقوباهتام 
2- ومن أّجل فوائده أنه يمنع اخللود يف النار إذا كان يف القلب منه أدنى مثقال 

حبة خردل... وأنه إذا كمل يف القلب يمنع دخول النار بالكلية.
3- ومنها أنه حيصل لصاحبه اهلدى الكامل واألمن التام يف الدنيا واآلخرة.

4- ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا اهلل وثوابه وأن أسعد الناس بشفاعة حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص من قال ال إله إال اهلل خالًصا من قلبه. 

5- ومن أعظم فضائله أن مجيع األعامل واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة يف قبوهلا 
ويف كامهلا ويف ترتب الثواب عليها عىل التوحيد.. فكلام قوي التوحيد واإلخالص 

هلل كملت هذه األمور ومتت.
عن  ويسليه  املنكرات  وترك  اخلري  فعل  العبد  عىل  يسهل  أنه  فضائله  ومن   -6  
املصيبات.. فاملخلص هلل يف إيامنه وتوحيده ختف عليه الطاعات ملا يرجو من ثواب 
سخطه  من  خيشى  ملا  املعايص  من  النفس  هتواه  ما  ترك  عليه  وهيون  ورضوانه  ربه 

وعقابه.
 7- ومنها أن التوحيد إذا كمل يف القلب حبب اهلل لصاحبه اإليامن وزينه يف قلبه 

)1) من كتاب القول السديد يف مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل.
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وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين.
8- ومنها أنه خيفف عىل العبد املكاره وهيون عليه اآلالم.. فبحسب تكميل العبد 
وتسليم  مطمئنة،  ونفس  منرشح،  بقلب  واآلالم  املكاره  يتلقى  واإليامن  للتوحيد 

ورىض بأقدار اهلل املؤملة.
 9- ومن أعظم فضائله أنه حيرر العبد من رق املخلوقني والتعلق هبم وخوفهم 
مع  ويكون  العايل  والرشف  احلقيقي  العز  هو  وهذا  ألجلهم،  والعمل  ورجائهم، 
ذلك متأهلا متعبدا هلل ال يرجو سواه وال خيشى إال إياه وال ينيب إال إليه، وبذلك يتم 

فالحه ويتحقق نجاحه. 
0)- ومن فضائله التي ال يلحقه فيها يشء أن التوحيد إذا تم وكمل يف القلب 
القليل من عمله كثريا وتضاعف  فإنه يصري  التام  باإلخالص  وحتقق حتققا كامال 
العبد  ميزان  أعامله وأقواله بغري حرص وال حساب ورجحت كلمة اإلخالص يف 

بحيث ال تقابلها الساموات واألرض، وعامرها من مجيع خلق اهلل.
هذا قليل من كثري من فوائد التوحيد وفضائل ال إله إال اهلل.. ال يناهلا إال من فهم 

معناها وعمل بمقتضاها.

* شروط اَل ِإَلـهَ ِإالَّ اهلل:

1- العلم املنافـي للجهل..
)يب جت حت خت مت ىت يت جث( ]حممد 9)[.

وتقر  تعلم  أن  مسألة  وهي  الدنيا  يف  مسألة  وأكرب  العامل  يف  قضية  أعظم  )هذه 
وتعرتف أنه ال إله إال اهلل فال تعبد غريه وال توحد سواه... إن اخللق خلقوا ليعلموا 
أن ال إله إال اهلل... وأن الكتب نزلت لتثبت ال إله إال اهلل... وإن الرسل ُبعثت لتدعو 
إىل ال إله إال اهلل... فقبل أن تعلم اعلم أنه ال إله اهلل... وقبل أن تدعو حقق ال إله إال 
اهلل... وقبل أن تأمر وتنهى صحح ال إله إال اهلل إن بداية الطريق ملن أراد احلياة الطيبة 
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اخلالدة  الرائدة  الكلمة  اجلنة هلي هذه  السعيد واخلامتة احلسنة واخللود يف  والعيش 
بكل ما حتتويه من معنى أراده اهلل عز وجل يوم فرض عىل العباد حتقيقها.. وال بد 
سخط..  يكدره  ال  صادق  وحب  شك..  خيالطه  ال  جازم  اعتقاد  من  الكلمة  هلذه 
وصدق يف قوهلا ال يامزجه كذب وعمل بمقتضاها ال يناقضه خمالفة.. ودعوة إليها 
ال يصاحبها فتور.. وسالمة من كل ما يضادها أو يعارضها من رشك أورياء أوبدعة 

ليكون قائلها أسعد الناس هبا يف الدنيا واآلخرة())).

2- اليقني املنافـي للشك..
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]احلجرات 5)[.
وانقادوا  برسوله  إيامًنا صحيًحا وصدقوا  باهلل  آمنوا  الذين  املؤمنني حقا هم  )إن 
تؤثر  الذي ال  التام  بالرضا والتسليم  إذعانا كامال مقرونا  ألوامره وأذعنوا حلكمه 
فيه شبهة عند ذلك أو تطفو عىل سطحه أثارة من ارتياب وال يظهر يف سامئه سحابة 
إيامنا خالصا من كل  أن يكون  اهتزاز.. بل جيب  أو  انتكاس  أو  تردد  أو  من شك 
توهجا  إال  األعاصري  تزيده  ال  الراسيات  الُشم  ثبات  ثابًتا  واألكدار..  الشوائب 

وصالبة وقوة.. ال ينال منه يشء وال تلني له قناة()2).   

2- القبول املنايف للرد..
گ  )گ  استكباًرا  ردوها  الذين  الكفار  عن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قال  فقد 
ڻ(  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
]الصافات35 – 36[ وهذا ما أشار إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اإن مثل ما بعثني اهلل به 
ا فكانت طائفة )القطعة  من الهدى والعلم كمثل غيث )املطر) اأ�ساب اأر�سً

)1) عىل بوابة الوحي.. د. عائض القرين.
)2) مواقف وتأمالت مع سورة احلجرات ص 486.. الشيخ أمحد عيل السعدين.
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وياب�سه)  رطبه  )الع�سب  الكالأ  فاأنبتت  املاء  قبلت  طيبة  ال�سيء)  من 
منه  ين�سب  ل  التي  ال�سلبة  )الأر�س  اأجادب  منها  وكان  الكثري  والع�سب 
واأ�ساب  وزرعوا  و�سقوا  ف�سربوا  النا�س  بها  اهلل  فنفع  املاء  اأم�سكت  املاء) 
طائفة اأخرى اإمنا هي قيعان )الأر�س امل�ستوية التي ل تنبت) ل مت�سك 
ماء ول تنبت كاًل... فذلك مثل من ُفقه يف دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل 
به فعلم وعّلم ومثل من مل يرفع بذلك راأ�ًسا )اأعر�س عنه فلم ينتفع به 
ول نفع) ومل يقبل هدى اهلل الذي اأر�سلت به«)1) ويف هذ احلديث شبه النبي 
تقبلها  الساموية باألرض يف اختالف  تفاوهتم يف اإلستجابة لرسالته  الناس يف  ملسو هيلع هللا ىلص 
للامء وانتفاعها به فكام أن األرض بحاجة إىل املاء ليمنحها حياهتا كذلك القلوب يف 

حاجة إىل اهلدي اإلهلي ليمنحها حياهتا.

4- االنقياد للتوحيد انقياًدا تاًما..
له  العميل  املظهر  وهو  لإليامن  احلقيقي  املحك  هو  واخلضوع  االنقياد  وهذا 
]لقامن22[  گ(  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 
بكامل معناه  العمل والسلوك.. االستسالم  املطلق هلل مع إحسان  )إنه االستسالم 
الشعور  مع  وتوجيهاته  وتكاليفه  اهلل  ألوامر  واالنصياع  اهلل  لقدر  والطمأنينة 
السكون  رىض  الوجداين  والرىض  للرعاية  واالسرتواح  للرمحة  واالطمئنان  بالثقة 
يف  ما  وأعىل  أكرم  والوجه  اهلل  إىل  الوجه  بإسالم  له  يرمز  أولئك  كل  واالرتياح.. 

اإلنسان()2).
وما أمجل قول د. فريد األنصاري وهو يرسم لك صورة من صور االنقياد: )إن 
العبد املسكون بحقيقة »ال إله إال اهلل« ال يملك إال أن يتدفق منجرًفا إىل اهلل متاًما كام 

)1) متفق عليه.. رواه البخاري ]79[ ومسلم ]2282[.
)2) يف ظالل القرآن ج5 ص2792.
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تتدفق األهنار سارية وساربة إىل مالكها.. فأنى له إذن أن يتخلف إذا سمع داعي 
اهلل ينادي أن )حي عىل الصالة(.. أو )حي عىل الفالح(؟ … يتخلف؟.. كيف؟.. 
وها املسلم إنام هو ذلك العبد الذي حيمل مجرة الشوق إىل اهلل.. ُيسبغ الوضوء عىل 
املكاره وينقل اخلطى إىل املساجد يرسي يف الظَُّلم ويرسب يف اهلجري متقلبا بني َحرٍّ 
.. وجياهد يف سبيل اهلل.. ينثر روحه أزهارا عىل الثرى طمعا يف رىض املحبوب  وَقرٍّ

الذي تعلقت به القلوب())). 

5- الصدق املنايف للكذب والنفاق..
چ  چ  چ  ڃ  ]ڃ  بأهنـم  الـمنـافقيــن  وصـف  عزوجل  اهلل  فــإن 
فخالفوا  قلوهبم  تؤمن  ومل  بأفواههم  قالوها  فاملنافقون  ]الفتح))[..  چ( 

اإليامن ]ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  بذلك حقيقة 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]البقرة 8[.

6- احملبة..
أصنام  فإختذوا  غريه  معه  أرشك  الناس  من  صنف  عن  عزوجل  اهلل  أخربنا  فقد 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  اهلل  كحب  أحبوهم  وأنــداًدا  وأوثـاًنا 
هلم  )فاملؤمنون   ](65 ]البقرة  ڑ(  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
حمبوب واحد هو أحب إليهم من أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم وأزواجهم وآبائهم 
كل  أن  يعتقدون  ألهنم  املحبوبات  تلك  من  أعظم  حيبونه  وأوطاهنم..  وعشريهتم 
يشء منه وهو وحده مالكه واملترصف فيه... وهكذا فحب املؤمنني هلل يدفعهم إىل 

جعل حياهتم كلها هلل كام أن مماهتم له )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]األنعام 62)-63)[))2).

)1) مجالية الدين ص112.
)2) صفوة األثار واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم ج2 ص 514.. الشيخ عبد الرمحن الدورسي.
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7- اإلخالص املنايف للشرك والرياء..
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 

ہ ہ( ]البينة 5[.
وحده،  هلل  بالعبودية  أقر  قد  بالشهادة  ينطق  الذي  الشخص  )إن  اهلل...  يف  أخي 
فقد أقر بأنه ال يوجد إله إال اهلل، أي ال يوجد معبود بحق إال اهلل.. فمن شأن اإلله 
إذن  فليس هناك  اهلل سبحانه وتعاىل،  إله واحد هو  إال  دام ال يوجد  ُيعبد، وما  أن 
من تنبغي له العبادة إال اهلل، وال جيوز التوجه بالعبادة لسواه... ترى إذا نحن نطقنا 
بالشهادة بألسنتنا وحدها ومل نقرَّ هبا يف قلوبنا نكون قد عبدنا اهلل؟! وإذا نحن نطقنا 
هبا بألسنتنا ثم أعلنّا -بأقوالنا وأفعالنا- أن أوامر اهلل ليست ملزمة لنا، وأن من حقنا 
أن نخالفها كلها، أو أن نتخري منها أشياء ننفذها وأشياء أخرى ال نلتزم بتنفيذها.. 
بالعبودية هلل وحده؟  بالفعل  أقرت  قلوبنا قد  هل نكون قد عبدنا اهلل؟ هل تكون 
من  هلا  رصيد  وال  باللسان،  ُتقال  كلمة  فهي  وإال  االلتزام!  معناه  فاإلقرار  كال! 

الواقع!())).  

* أشعة ال إله إال اهلل:
 :  يقول اإلمام ابن القيم 

)اعلم أن أشعة ]ال إله إال اهلل[ تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفه.. فلها نور وتفاوت أهلها يف ذلك النور قوة وضعًفا ال حيصيه إال 
اهلل تعاىل... فمن الناس: من نور هذه الكلمة يف قلبه كالشمس.. ومنهم: من نورها 

يف قلبه كالكوكب الدري.
وآخر  امليضء  كالرساج  وآخر:  العظيم...  كاملشعل  قلبه  يف  نورها  من  ومنهم: 

)1) ركائز اإليامن ص94 األستاذ حممد قطب.
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كالرساج الضعيف.
وهلذا تظهر األنوار يوم القيامة بأيامهنم وبني أيدهيم عىل هذا املقدار بحسب ما يف 

قلوهبم من نور هذه الكلمة علاًم وعماًل ومعرفة وحاالً.
وكلام عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وشدته حتى إنه ربام وصل إىل حال ال يصادف معها شبهة وال شهوة وال ذنبا إال 
أحرقه وهذا حال الصادق يف توحيده الذي مل يرشك باهلل شيًئا.. فأي ذنب أو شهوة 
كل  من  بالنجوم  حرست  قد  إيامنه  فسامء  أحرقها..  النور  هذا  من  دنت  شبهة  أو 
فإذا  للبرش  منها  البد  وغفلة  غرة  عىل  إال  السارق  منها  ينال  فال  حلسناته..  سارق 
استيقظ وعلم ما رسق منه استنقذه من سارقه أوحصل أضعافه بكسبه.. فهو هكذا 

أبًدا مع لصوص اجلن واإلنس ليس كمن فتح هلم خزانته ووىل الباب ظهره())).

* آثار التوحيد في النفس البشرية))): 

1- إشراق النفس البشرية ومسوها: 
فالنفس  أمره..  وسداد  ونوره  إرشاقته  التوحيد  حقيقة  من  يستمد  اإلنسان  إن 
املتعلقة باهلل املتطلعة إىل رضاه ال تستغرقها شهوات احلس وال تنرصف بكليتها إىل 
متاع األرض القريب إنام تتطلع دائاًم إىل املثل العليا والقيم الرفيعة، وإىل الرتفع عن 
الدنس يف كل صوره وأشكاله، سواء كان فاحشة من الفواحش التي حّرمها اهلل، أو 
ظلاًم يقع عىل الناس أوموقًفا خسيًسا يقفه اإلنسان من أجل شهوة رخيصة أو مطلب 
يها الرشك،  من مطالب احلياة الدنيا ولكن حني هتتز حقيقة التوحيد يف النفس ويغشِّ

)1) مدارج السالكني ج1 ص369.
)2) استفدت يف عرض آثار التوحيد من كتاب ركائز اإليامن لألستاذ حممد قطب – ومن حمارضة التوحيد 
وأثره يف النفوس للشيخ إبراهيم الدويش.. ولعلك تالحظ أخي القاريء أن ماذكرته غيض من فيض وإال 

فآثار التوحيد عظيمة ومتنوعة ال حترصها هذه الصفحات.
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وتنسى  عليه  فتتكالب  الزائل  املتاع  يشغلها  األرض..  فتشغلها  تنحّط  النفس  فإن 
القيم العليا واجلهاد من أجل إقامتها وحتقيقها ويكون جهادها رصاًعا خسيًسا عىل 
هذا املتاع الزائل يتقاتل من أجله األفراد والدول والشعوب.. وتصبح احلياة البرشية 

حمكومة بقانون الغاب، القوي ياكل الضعيف، والغلبة للقوة ال لصاحب احلق(.

2- عزة النفس البشرية:
َتمّد من اإليامن باهلل الواحد )گ گ ڳ  إن العزة احلقيقة هي التي ُتسهْ
ڳ( ]املنافقون 8[ فاملؤمن الذي تعلق قلبه باهلل عىل يقني أنه عزيز بتلك 
النافع  الضار  الرازق  اخلالق  اإلله  فهو  احلق،  احلقة هلل  العبودية  املستمدة من  القوة 
املالك لألمر كله بال رشيك. ومن ثم ال يعود خيشى األشياء وال  املميت،  املحيي 
األشخاص وال األحداث: ألنه يعلم أن اهلل هو املدبر احلقيقي لكل ما يف الكون، 
وأن أحًدا يف الكون كله ال يملك شيًئا مع اهلل. فعالم إًذا يذل لغري اهلل؟ عالم يبذل 
القوة، ضعيف وإن  من كرامته وعزته لبرش مثله، عاجز ولو كانت يف يده مظاهر 
كان جباًرا يف األرض، حمتاج مثله ملا عند اهلل ألن اهلل هو احلي القيوم وكل ما عداه 

صائر إىل زوال؟!

3- وحدة النفس البشرية:
يعلم اهلل سبحانه وتعاىل أنه حني يعمل اإلنسان بمقتىض كلمة التوحيد هذه فإن 
نفسه تكون »يف أحسن تقويم« وتكون عىل استوائها، ألهنا تتجه كلها وجهة واحدة 
اهلل ويرضب يف  إىل  وُنُسكه  يتجه بصالته  فاإلنسان -املؤمن-  يف مجيع ترصفاهتا.. 
األرض يبتغي الرزق فيتوجه إىل اهلل يطلب منه التوفيق والعون، ويتوجه إليه بالعمل 
ذاته فيبتغي فيه احلالل الذي أحله اهلل ويتجنب احلرام الذي حرمه اهلل، فيكون يف كل 
حلظة ذاكًرا هلل ألنه يتحرى حالله وحرامه يف كل ترصف ويف كل موقف.. كلام همَّ 
بحركة أو عمل أو هجس يف نفسه هاجس سأل نفسه أوالً: أحالل هو فيأتيه، أم 
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حرام فعليه أن يتجنبه؟ وكذلك هو إن ذهب يتعلم، أو ابتغى أن يتزوج، أو باع أو 
الناس يف أمر من أمور حياته: يتوجه إىل اهلل أوالً ويستلهم  اشرتى، أو تعامل مع 
كتابه املنزل الذي حيوي تفاصيل ما أحل اهلل وما حرم، وما أباح وما منع.. فإًذا هو 

فـي كل نشاط حياته متجه إىل اهلل سبحانه وتعاىل: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]األنعام 62)[.

4- إنكسار النفس وإفتقارها ملوالها:
ومدبر  ومالكها  إىل خالقها  بحاجة يف كل حلظة  أهنا  اإلنسانية  النفس  إن شعور 
ترفًعا عن املخلوقني ومما  إليه عز وجل، ويزيده  افتقاًرا والتجاء  العبد  يزيد  أمرها 
أراد  إذا  الذي  أمام قدرة احلق عز وجل  فقري عاجز  فاملخلوق ضعيف  أيدهيم،  يف 
شيًئا قال له كن فيكون.. هنا يشعر املوحد بأنه يأوي إىل ركٍن شديد، وأنه يف سعادٍة 

عظيمة، كيف ال وهو يشعر بذله وانكساره وافتقاره وعبوديته مللك امللوك.

5- اليقني والثقة باهلل عزوجل:
بآياته، مؤمن بوعده ووعيده كأنه  يقنٍي من ربه، مصدق  التوحيد عىل  فصاحب 
يراها رأي العني، فهو واثق باهلل متوكل عليه راٍض بقضائه وقدره، حمتسب األجر 
بالطمأنينة والسكينة حتى يف  النفس املوحدة متتلئ نفسه  والثواب منه.. فصاحب 
أشد املواقف، وأصعب الظروف ألنه يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  يقول:  حاله  لسان  ليصيبه،  يكن  مل 
ک ک گ گ گ( ]التوبة)5[.

6- تسهيل فعل اخلريات وترك املنكرات:
فاملخلص يف توحيده ختف عليه الطاعات ملا يرجوه من الثواب، وهيون عليه ترك 
املنكرات وما هتواه نفسه من املعايص ملا خيشى من سخط اهلل وأليم عقابه.. وكلام 
ما هيواه وترصف  تأّله  قلبه  اهلل خرج من  إال  إله  العبد اإلخالص يف قول ال  حقق 
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من  الكثري  عنه  رصف  توحيده  يف  العبد  صدق  إن  نعم  والذنوب..  املعايص  عنه 
چ  ڃ  القرآن:)ڃ  يف  وجل  عز  احلق  يقل  أمل  واملعايص،  الذنوب 
السوء  رصف  فعلل   ..]24 ]يوسف  ڇ(  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
والفحشاء عن يوسف  بأنه من عبادنا املخلصني... ويف املقابل متأل الشهوات 

القلب إذا خال من إرادة وجه اهلل وحمبته واإلخالص له.

إخواني في اهلل... 
عىل  بردها  أطيب  وما  اللسان..  عىل  أخفها  فام  اهلل  إاِلَّ  إَِلـَه  الَ  حقيقة  هي  هذه 
القلب.. وما أقوم سبيلها إىل العقل.. فهل يلتوى هبا فم؟ وهل يضيق هبا صدر؟ 

وهل يزوّر هبا عقل؟
فواعجباه... كيف يرشك الناس باهلل؟.. وهو الذي وهبهم العقل الذي هو أكرب 
حجة عىل من أرشك باهلل.. ألن العقل ُفطر عىل وحدانية اهلل وهو الذي حيكم دون 

ريب أو شك بوجود إله واحد وال يمكن هلذا الكون أن يكون فيه إهلان أو أكثر)ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ( ]األنبياء 22[.

به  اهلل  إنسانيتهم وما فضلهم  أهدروا معامل  فيالسخافة عقول املرشكني... كيف 
كة يف العبادة  عن البهائم من نعمة العقل؟... فيا سبحان اهلل! كيف أوجبوا هلا الرشِّ

وهي ال متلك نفًعا وال رًضا وال جتلب خرًيا وال تدفع رًشا؟! )ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڻ 

ڻ ڻ( ]فاطر 3)- 4)[.
هلم  فسولت  الوثنية...  وضالالت  العقلية  اجلهالة  ظلامت  يف  انغمسوا  كيف 

أنفسهم مزاولة الرشك وعبادة األصنام )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
قول  يسمعوا  أمل   ](92-(9( ]األعراف  ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
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)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]اإلرساء 43-42[  رهبم 
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  أمل يقروا ويعرتفوا بحول اهلل وقوته وعظيم قدرته 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ   ...]87 ]الزخرف  ېئ(  ېئ  ېئ  ۈئ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۈ( ]العنكبوت )6[.
لآلباء  وتقليًدا  وعلًوا  ظلاًم  إال  به  كفروا  )ما  أهنم  فيها  مرية  ال  التي  احلقيقة  إن 
واألجداد واتباًعا ألهوائهم وشياطينهم ومع ذلك يلجئون إليه عند استفحال اخلطر 
واشتداد الكرب وال يلجئون اىل تلك األصنام واألوثان التي يعبدوهنا من دونه بل 
هو  أنه  بالفطرة  لعلمهم  وأمواهلم  ألنفسهم  النجاة  ويسألونه  وحده  اليه  يرضعون 

القادر عىل ذلك وحده... اقرأ قول اهلل تبارك وتعاىل عن هؤالء الكفرة: )ڤ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ ک ک ک ک گگگ( ]يونس 22[.

فاهلل جل جالله إله ال جيحده جاحد وإن تظاهر بأنه جيحده فإنه ال يقوى عىل ذلك 
أبًدا ألن اهلل يف كيانه كله.. يف عقله وقلبه وروحه وحسه.. فام من إنسان إال ويعلم 
أن له إهلا قد خلقه وأنه مفتقر اليه بالرضورة وإنه ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن 
اخلضوع إليه.. فهو شعور نابع من ضمريه ال يستطيع أن يكبته يف أعامق نفسه ولكن 
التي  الرجوع لفطرته  إليه فيعبد غريه حمكوًما بعوائق تعوقه عن  الطريق  قد خيطئ 

فطره اهلل عليها())).
تعبدها ساعة  كانت  إنام  والعزى..  والالت  ُهبل  تعبد  كانت  التي  )قريش  فهذه 
البحر  وهاج  السفينة  القرشيون  وركب  اجلدُّ  جدَّ  فإذا  منها..  هزال  تعبدها  األمن 
من حوهلا بموج كاجلبال وصارت سفينتهم بيد املوج كريشة يف كّف الرياح وظهر 

)1) أسامء اهلل احلسني آثارها وأرسارها ص 8-7.
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َع الالت والعزى  اخلطر وعّم اخلوف.. بدأ اإليامن الكامن يف أعامق النفس فلم ُتدهْ
خرات[ ولكن دعت اهلل رب األرض والساموات.. وعندما تغرق  وال هاتيك ]امَلسهْ
املاء والسامء ال جتد ما تصنع إال أن  السفينة وتبقى أنت عىل لوح من اخلشب بني 
تنادي: يا اهلل... هذا فرعون الذي طغى وبغى.. وتكرّب وجترب حتى قال أمحق مقالة 
فـرعـون  الغـرُق  أدرك  لـمـا  ]النازعات24[  چ(  چ  )ڃ  قال:  إنسان  قالـهـا 
قال: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]يونس90[))).

)1) الباب الذي ال يغلق يف وجه السائل... الشيخ عيل الطنطاوي.
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احلي القيوم

)هذان اإلسامن الكريامن يدالن عىل سائر األسامء احلسنى داللة مطابقة وتضمنا 
كالسمع  الذات  صفات  جلميع  املستلزمة  الكاملة  احلياة  له  من  فاحلي  ولزوما… 
بغريه  وقام  بنفسه  قام  الذي  هو  والقيوم  ذلك...  ونحو  والقدرة  والعلم  والبرص 
من  يشاء  ما  فعله  من  العاملني  رب  هبا  اتصف  التي  األفعال  جلميع  مستلزم  وذلك 
االستواء والنزول والكالم والقول واخللق والرزق واإلماتة واإلحياء وسائر أنواع 

التدبري كل ذلك داخل يف قيومية الباري(. 
.] ]الشيخ عبد الرمحن السعدي 

الحي

• احلى...
)ذو احلياة الكاملة.. واحلياة الكاملة مظهرها الشعور واإلدراك والعلم وهى كامل 
الوجود ىف املحسوسات واملخلوقات ولكنها بالنسبة هلل سبحانه وتعاىل صفة كامل 
له جلت قدرته مظهرها العلم واإلرادة والقدرة واخللق والتكوين واحلياة عىل هذا 
اتصافه  الكريمة والعقل يوجب  ذاته  صفة كامل قد وصف اهلل سبحانه وتعاىل هبا 
الوجود  كامل  وحده  هو  وتعاىل  سبحانه  واهلل  الوجود  كامل  من  ألهنا  هبا  سبحانه 

وفوق كل موجود())).

• احلي...
)واحلياة التي يوصف هبا اإلله الواحد هي احلياة الذاتية التي مل تأت من مصدر آخر 
باحلياة  يتفرد اهلل سبحانه  ثم  املوهوبة هلا من اخلالق ومن  املكسوبة  كحياة اخلالئق 

)1) زهرة التفاسري ج2 ص 932- 933.. اإلمام حممد أبو زهرة.
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عىل هذا املعنى.. كام أهنا هي احلياة األزلية األبدية التي ال تبدأ من مبدأ وال تنتهي 
إىل هناية.. فهي متجردة عن معنى الزمان املصاحب حلياة اخلالئق املكتسبة املحددة 
البدء والنهاية ومن ثم يتفرد اهلل سبحانه كذلك باحلياة عىل هذا املعنى.. ثم إهنا هي 
الناس أن يعرفوا هبا احلياة.. فاهلل سبحانه  التي اعتاد  احلياة املطلقة من اخلصائص 
ليس كمثله يشء ومن ثم يرتفع كل شبه من اخلصائص التي تتميز هبا حياة األشياء 
وتثبت هلل صفة احلياة مطلقة من كل خصيصة حتدد معنى احلياة يف مفهوم البرش())).

أو  املوت  فحياته سبحانه وتعاىل منزهة عن مشاهبة حياة اخللق فال جيري عليها 
الفناء، وال تعرتهيا السنة وال النوم.

• احلى...
التي ال زوال هلا بل هي  الذي يمنح أهل اجلنة حياهتم األبدية األزلية الرسمدية 

خلود أبدي بال موت وال فناء.

أخي في اهلل...
تنشئه  وما  أعامل  من  احلية  األيدي  تنتجه  ما  كل  وتصور  العنان  خليالك  )أطلق 
به األفئدة احلية من مشاعر.. واجعل هذا اخليال  العقول احلية من أفكار وما هتتز 
يضم أشتات ذلك من مشارق األرض ومغارهبا ويستجمع ما حدث يف األعصار 
اخلالية وما حيدث اليوم وما سوف حيدث غًدا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها..

إن مظاهر هذه احلياة املفعمة بالقوة واإلنتاج ال تعد شيًئا مذكوًرا بالنسبة إىل احلياة 
الذي  الذي ال يموت احلي  أعمـال احلي  أثر ضئيل من  بل هي  الواسعة..  اإلهلية 

ينفخ من روحه يف املوات فيهتز ويف اجلامد فيتحرك()2).

)1) يف ظالل القرآن ج 1 ص 287.
)2) عقيدة املسلم صفحة 88.
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وحيس  ويتنفس  يتحرك  حي  كائن  وبني  بينها  وقارن  الصامء  الصخرة  و)تأمل 
ويشعر.. فهذا اإلنسان يعقل ويتكلم وله إرادة وله حس وفهم وتفكري وقدرة فهو 
يتميز عن بقية ما خلق اهلل عزوجل.. تأمل الفرق الشاسع والبون اهلائل بني املادة 

الصامء وبني املخلوقات احلية املتحركة())).

• اآلثار اإليمانية والسلوكية السم اهلل ]الحي[))):

أواًل: حمبة اهلل عز وجل وإجالله وتوحيده:
إن علم العبد بربه سبحانه وبأن له احلياة الكاملة املطلقة والتي تتضمن مجيع صفات 
الكامل توجب عىل العبد حمبة ربه سبحانه وإجالله وتوحيده وهذا يثمر يف القلب 
أحد  لذا فال  والغموم...  الكروب واهلموم  به  تندفع  مما  واللذة والرسور  االبتهاج 
يستحق أن يؤلَّـه ويعبد وحيب إال اهلل احلي الباقي الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته 

وأفعاله.. وإذا كان ما سواه هالًكا فعبادة اهلالك الباطل باطلة )ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]القصص 88[.

لذلك فاإلنسان العاقل يربط مصريه مع اهلل.. وال يعتنق إال مبدأ اهلل وال ينضم إال 
إىل أهل اهلل.. وال يتحرك إال وفق احلق ألن احلق هو اهلل وإذا استقام عىل أمر اهلل فاهلل 
هو احلافظ.. وإذا كان يف ظل اهلل فاهلل هو الذي يؤيده وينرصه.. فكل إنسان ربط 

ا. مصريه مع اهلل فهو السعيد حقًّ
 فليتك تـحـلـو والـحيــاة مريـرة            وليتـك تر�سى والأنــام غ�سـاب 

 وليت الـذي بيني وبينــك عامر            وبيني وبيـن العالـميـن خــراب

)1) مع اهلل ص 216.
إلتقائها مجيًعا  من  الرغم  الكريس عيل  آية  لكل مجلة يف  والسلوكية  اإليامنية  اآلثار  احلديث عن  )2) آثرت 
املعاين ودوام  تثبيت هذه  باهلل وحمبته.. وذلك من أجل  الصلة  العبودية وتقوية  يف حمور واحد وهو حتقيق 

استحضارها يف القلب حتي نجني ثامر العبودية احلقة هلل عزوجل.
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اإذا �سح منك الو�سل فالكل هني            وكل الذي فـــوق التــراب تـراب

ثانًيا: التوكل الصادق على اهلل عز وجل:
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  وجل:  عز  اهلل  يقول 

ڦ ڄ ڄ( ]الفرقان 58[.
فتوكل عىل  تتوكل  أنهْ  أردَت  إنهْ  َخلهْقه  ح  ينصِّ أن  يريد  تبارك وتعاىل  وكأن احلق 
َمنهْ ينفعك وال يرتكك.. عىل َمنهْ يظل عىل العهد معك ال يتخىل عنك.. عىل َمنهْ ال 

ُيعجزه يشء يف األرض وال يف السامء..
فالعاقل من )يكون توكله يف مجيع أموره عليه وحده سبحانه ويكون ربه هو ذخره 
الذين يموتون  املخاليق الضعاف  وملجأه يف كل حني.. ويقطع تعلقه ورجاءه يف 
أن  عن  فضاًل  نفًعا  وال  رًضا  ألنفسهم  يملكون  وال  وينسون  ويغفلون  وينامون 

يملكوه لغريهم.
ومن أعظم ما يتوكل عىل اهلل عز وجل فيه طلب اهلداية والثبات عىل اإليامن وعدم 
الزيغ عنه... ولذلك كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتوسل بحاله وفقره واستسالمه لربه عز وجل 
ويتوسل بعزته سبحانه وباسمه ]احلي[ الذي ال يموت يف حفظ إيامنه واالستعاذة 

هبذا االسم العظيم من الضالل والغواية..
وذلك كام ورد يف دعائه أنه كان يقول: »اللَّهم لَك اأ�سلمُت وبك اآمنُت وعليك 
توكلُت، واإليك اأنبت، وبك َخا�سمت، اللَّهم اإين اأعوُذ بعزتك ل اإله اإل اأنت 

لِّني.. اأنَت احليُّ الذي ل ميوُت، واجلن والإن�س ميوتون«)1). اأن ُت�سِ

ثالًثا: الزهد يف هذه احلياة الدنيا الفانية وعدم اإلغرتار بها: 
الذي ال يمــوت وأن  الـحــي  بأن اهلل عـز وجل هــو  الـمــؤمن  إن شعــور 

)1) صحيح مسلم ]2717[ من كتاب وهلل األسامء احلسني فادعوه هبا ص158.. الشيخ عبدالعزيز اجلليل.



56

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  وفنــاء  زوال  إلـى  املخلــوقات  كل 
ڈ( ]الرمحن 26-27[ وأنه مهام أعطي العبد من العمر فال بد من املوت.. أما 
احلياة الدائمة التي هيبها ]احلي القيوم[ لعباده املؤمنني فهي يف الدار اآلخرة يف جنات 
النعيم إن هذا الشعور يدفع املسلم إىل االستعداد لآلخرة والسعي لنيل مرضات اهلل 
عز وجـل يف احلياة الرسمدية يف جنات النعيم واهلل جل شأنه هوالذي هيب أهـل 

اجلنة احلياة الدائمة الباقية التي ال تفنى وال تبيد )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ( ]العنكبوت 64[.

ُينغِّصه  التي ال تفوهتا وال تفوتك.. وال يفارقك نعيمها وال  أي: احلياة احلقيقية 
اآلخرة  أّما يف  وأسبابك  إمكاناتك  ر  َقدهْ الدنيا عىل  التنعُّم يف  أن  عليك يشء.. كام 

ر إمكانات املنعم سبحانه وتعاىل. فالنعيم عىل َقدهْ
والعمل  اإليامن  إال  اهلانئة  اهلادئة  احلياة  احلقيقية..  احليــاة  هذه  إىل  سبيــل  وال 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  الصالح 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]النحل 97[.

الدنيا  عرض  من  اإلكثار  وال  بالشهوات  التمتع  جمرد  الطيبة  احلياة  حتسبن  وال 
والقناعة  وطمأنينتها  القلوب  راحة  الطيبة  احلياة  إنام  املزخرفات..  املنازل  وتشييد 
التامة برزق اهلل ورسورها بذكر اهلل وهبجتها وانصباغها بمكارم األخالق وانرشاح 

الصدور وسعتها.. 
وال  راحة  وال  الذاكرين..  لغري  حقيقة  لذة  وال  الطائعني..  لغري  طيبة  حياة  فال 
طمأنينة قلب لغري املكتفني برزق اهلل القانعني.. وال نعيمـًا صحيًحا لغري أهل اخللق 

اجلميل واملحسنني.
يَِينَُّه(.. ما أحسن اختيارها فالذي ال حيييه اهلل كأنه ميت  )وانظر إىل قوله: )َفَلنُحهْ
ولو عاش وهالك ولو عّمر.. ويف كلمة نحيينه من اجلاذبية واألرسار والتشويق هلذه 
احلياة ما يأخذ اللب ويأرس القلب.. وانظر كيف نّكر احلياة لتكون عامة كاملة وهذا 
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الوصف.. فإن هذه  تنكري تعظيم وحتت كلمة حياة من األرسار واملعاين ما يفوق 
احلياة تشمل حياة القلب باإليامن واهلدي فال يموت أبًدا يوم متوت القلوب.. وحياة 
بالعافية  اجلسم  وحياة  الرأي..  وسداد  البصرية  وصواب  اإلدراك  بحسن  العقل 

وحسن املعيشة والسالمة من اآلفات والنجاة من الكدر واألمن من املتالف())).

)1) عىل بوابة الوحي.
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القيـــوم

• القيوم...
القائم بذاته الذى ال يقوم بغريه واملستغني عن مجيع خملوقاته والقائم عىل كل يشء 
بالتدبري واحلياطة والكالءة... فهو الذي قام بجميع املوجودات فأوجدها وأبقاها 
ها بجميع ما حتتاج إليه يف وجودها وبقائها فهي مفتقرة إليه يف اإلجياد واإلعداد  وأمدَّ

واإلمداد والبقاء وهو غني عنها وال قوام هلا بدون أمره )ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ے ے( ]فاطر5)[.

• القيوم...
القائم عىل كل نفس بام كسبت يعلم أحواهلا ويسمع أقواهلا ويبرص أفعاهلا حتى 

)ۅ ۅ ۉ ۉ ې  جيازهيا بعملها من حيث هو عامل به ال خيفي عليه يشء منه 
ې ې ې( ]الرعد 33[.

• القيوم...
القائم عىل هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته يف كل وقت يف السموات واألرض 

وم25[. )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]الرُّ
 ]قد يرشف املهندسون والبناءون عىل تشييد عامرة ضخمة، ثم ينفضون أيدهيم 
مستوية  اجلدران  قائمة  بعيًدا  أمًدا  بعدهم  العامرة  وتبقى  عنها  يموتون  أو  منها 
األركان.. إن هذه العامرة مل ختلق من عدم والفعلة فيها مل يزيدوا أن ضموا حجًرا 
حجًرا ثم انتهى عملهم إىل هذا احلد... أما بناء هذا الكون الفسيح وتشييد سقفه 
املحفوظ ومتهيد أرضه وهتيئتها للعمران فهو عمل آخر أساسه اإلبداع من العمل 
املطلق.. وكام أن العامل يف وجوده احتاج إىل ربه فهو يف بقائه حيتاج إليه حلظة بعد 
حلظة.. وال توجد ذرة يف األرض وال يف السامء تستمد وجودها من ذاهتا حتى يتصور 
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استغناؤها بنفسها، بل عىل العكس هذا الوجود املفاض عليه يتالشى ويضمحل إذا 
لن يكون هنار  يلقيه..  ما  إذا ذهب  الظل  يتقلص  مثلام  منه  أن حيرمها  شاء مفيضه 
ڱ(  ڳ  )ڳ  اهلل  وجود  مع  إال  عامل  يكون  ولن  الشمس،  وجود  مع  إال 
]النحل60[ فالعقول وما يرتدد فيها من أفكار، والقلوب وما يتجدد فيها من مشاعر 
واألجسام وما يتدفق فيها من دماء وما يتحرك فيها من أجهزة وعضالت.. يف كل 
بلد، بل يف كل قارة، منذ بدء اخللق واىل قيام الساعة وما نعرف وما ال نعرف إنام 
يقوم بقيام اهلل عليه ولو شاء تركه ألصبحنا وما وجدنا وقتا نفكر فيه بأننا فنينا ألننا 

سنكون فنينا فعاًل.. 
 إن األرض التي تسري عليها بقدميك ال متسك نفسها حتتك فهي ال تشعر بك ثم 
هي ال تصنع شيًئا من احلبوب والفواكه التي تغلها... فأنى هلا اخللق واإلتقان وهي 
جامدة هامدة ال حتس وال تعلم؟ إن اإلمداد اإلهلي وحده هو الذي قام ويقوم بام 
ترى قياما ال تتوهم معه غفلة وال تفريط وال فتور وإال هللكنا واختل كل يشء())).  

أخي في اهلل... 
قل يل بربك.. 

إذا نزلوا رعاهم  • من غري اهلل عزوجل يدبر أمر اخللق ويرعاهم وهم أجنة ثم 
ودبر هلم رزقهم يف صدور أمهاهتم ثم يرعاهم طوال حياهتم؟

• من غري اهلل عزوجل يرزق الطري يف وكناهتا.. والوحوش يف أوكارها.. واحليتان 
يف بحارها.. والنملة يف جحرها؟

ونجوم..  كواكب  من  فيهن  وما  الساموات  عىل  قائم  عزوجل  اهلل  غري  من   •
حيفظها من أن خيرج منه جرم عن موضعه الذي أقامه فيه.. أو ينقص من رسعته 

)1) عقيدة املسلم ص 24 – 25.
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التي أجراها هبا وأداره عليه؟
• من غري اهلل عزوجل يرقب األرض يف دورهتا حول نفسها أمام الشمس حتي 
هبا..  خصها  التي  بالرسعة  حتتفظ  وحتي  رسمه..  الذي  مسارها  عن  تنحرف  ال 

يرقبها يف إنبات نباهتا وجريان أهنارها؟

أخي القاريء....
)ختيل معي لو أن شخًصا ما يقوم برعايتك باستمرار ويدير كل شئونك يأتيك 
وسقايته  بإحضاره  يسارع  فتجده  املاء  تريد  حتتاج..  ما  وسائر  والرشاب  بالطعام 
لك.. تريد الطعام فيشرتيه ويطهيه ويناولك إياه بل يطعمك بنفسه.. حيمل عنك 
وحيميك  حيرسك  بجوارك  ساهًرا  فيظل  تنام  حوائجك..  لك  ويقيض  أغراضك 
يوم وبدون مقابل..  يفعل معك ذلك كل  لو أن شخًصا  ويطمئن عليك... ختيل 

ماذا ستكون مشاعرك نحوه؟!
أليست مشاعر االمتنان والحب هي التي ستغمرك 

تجاهه؟!
يتوىل رعايتك يف بعض  الطبيعي أن تتملكك هذه املشاعر جتاه من  فإن كان من 
مجيع  عىل  القيام  يتوىل  من  جتاه  مشاعرك  تكون  أن  ينبغي  فامذا  حياتك..  جوانب 

شئونك منذ أن ولدت وحتى يومنا هذا.. وحتى حلظتك هذه؟!
لقد خلقنا اهلل عز وجل من العدم وجعل لنا السمع واألبصار واألفئدة واألطراف 

واألجهزة املختلفة كأسباب تتيرس لنا من خالهلا احلياة بال منغصات.
املختلفة  بوظائفها  القيام  عىل  الذاتية  القدرة  نفسها  يف  متلك  ال  األسباب  هذه 
لكن  واالنبساط  لالنقباض  القابلية  ولدهيا  وجل  عز  اهلل  خلقها  مثال  فالعضالت 
حلظة  كل  يف  وتعاىل..  سبحانه  اهلل  هو  ذلك  عىل  والقدرة  بالفاعلية  يمدها  الذي 
وطرفة عني يمدها سبحانه بام يكفل هلا القيام بوظيفتها ولو ختىل عنها طرفة عني ملا 
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انقبضت وال انبسطت.. فإذا أردت الضحك ال تطاوعك عضالت فمك فيام تريد 
ألهنا بدون املدد اإلهلي تبقي عاجزة )مح جخ حخ مخ( ]النجم 43[.

هذه هي احلقيقة فهو سبحانه الذي أضحك وأبكى وهو الذي أقام وأقعد وهو 
ن. ك وسكَّ الذي حرَّ

نعم -أخي القارئ- ال قيمة ألحد منا بدون اهلل وكيف ال وكل خلية تعمل يف 
جسمك فإن ربك هو القائم عليها وعىل تدبري شئوهنا...

القلب يتعاهده وحيفظه ويتوىل ضبط رسعة ضخه للدم.
وهضمها  تسيريها  عملية  وتعاىل  سبحانه  يتوىل  فمك  يف  تأكلها  التي  اللقمة 

وامتصاص النافع منها وإخراج ما ينبغي إخراجه.
النََفس الذي تتنفسه يتوىل سبحانه عملية دخوله إىل الرئتني وأخذ مادة األكسجني 

منه وإخراجه حممال بثاين أكسيد الكربون.
الُكلية يعمل هبا حوايل مليون جهاز ترشيح يقوم عليهم مجيًعا ويتوىل أمر حفظهم 

وإمدادهم بالقدرة عىل تنقية الدم والسوائل مرات ومرات يف اليوم الواحد.
الغدد  املناعي وعىل  يقوم سبحانه عىل اجلهاز العصبي واإلحساس وعىل اجلهاز 

وما تفرزه من هرمونات حتتاج دوًما إىل ضبط نسبها الدقيقة يف الدم.
قائم عىل الدم وضبط درجة سيولته يف كل حلظة.. فلو زادت حلدث النزيف ولو 

نقصت لكانت اجللطات والعياذ باهلل.
يتوىل سبحانه أمر إبصارك بالعني وسامعك باألذن ونطقك باللسان.

ڈ  )ڈ  إروائك  عىل  بالقدرة  ويمده  رشبه  من  ويمكنك  باملاء  يمدك 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( ]احلجر 22[.

وقــت  أي  فـي  أمــامـك  لتجــده  بأنــواعه  الطعام  إثمــار  أمــر  يتــوىل 
)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  تـشـاء 
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ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۈئ( ]عبس 24- 32[))).

يالروعة الرعاية الربانية والكالءة اإلهلية... ما أعظم العناية الرمحانية.. ملن تلهج 
األلسنة إذا مل تلهج بذكره.. ملن ختفق القلوب إذا مل ختفق بشكره ملن تعنو الوجوه إذا 

مل َتعُن لوجهه.. ملن تسجد الرؤوس إذا مل تسجد له.

)1) كيف نحب اهلل ونشتاق إليه ص 48 -49.. د. جمدي اهلاليل.
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* األثار اإليمانية والسلوكية إلسم اهلل ]القيوم[:

1- اإلستغناء باهلل عن كل ما سواه:
والتربؤ من احلول والقوة واالفتقار التام وإنزال مجيع احلوائج باهلل عز وجل وقطع 
الذايت  الفقر  ربه عز وجل  إىل  املفتقر  تعاىل  املربوب هلل  الضعيف  باملخلوق  التعلق 
التام فاالستغناء باهلل هو عني الفقر إليه ومها عبارتان عن معنى واحد... ألن كامل 
الغنى به هو كامل عبوديته.. وحقيقة العبودية كامل االفتقار إليه من كل وجه وهذا 
االفتقار هو عني الغنى به فاإلفتقار إىل اهلل يعني أن جيرد العبد قلبه من كل حظوظها 
وأهوائها ويقبل بكليته إىل ربه عز وجل متذلاًل بني يديه مستسلاًم ألمره وهنيه متعلًقا 

قلبه بمحبته وطاعته.

أخي الحبيب...
إذا إستغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت باهلل.. 

وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت باهلل.. 
وإذا أنسوا بأحباهبم فإجعل أنسك باهلل..

وإذا تعرفوا إىل ملوكهم وكبارهم وتقربوا إليهم لينالوا هبم العزة والرفعة 
فتعرف أنت إىل اهلل وتودد إليه تـنل بذلك غاية العز والرفعة.

2- حمبته سبحانه ومحده وإجالله وتعظيمه:
)فمع ظهور آثار قيوميته سبحانه لكل يشء من املخلوقات جامدها ومتحركها 
آخر وطعاًم  أحبه شأًنا  بأوليائه وبمن  قيوميته سبحانه  أن آلثار  إال  وتقيها  فاجرها 
خاًصا يظهر يف حفظه ولطفه ورعايته بعباده املتقني... وهذا يقتيض حمبة اهلل عز وجل 
املحبة التامة والركون إليه والتعلق به وحده والسكون إليه والرضا بتدبريه... ويف 
ذلك يقول اإلمام ابن القيم  تعاىل: ]هو سبحانه ]القيوم[ املقيُم لكلِّ يشٍء من 
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املخلوقات طائِعها وعاصيها... فكيف تكون قيوميته بمن أحبَّه وتواله وآثره عىل 
ا ووكيال ونارًصا ومعينًا وهادًيا؟())).   ما سواه وريض به من دون الناس حبيًبا وربًّ

3- اخلوف منه سبحانه ومراقبته:
ألنه القائم عىل كل نفس املتويل أمرها احلافظ ألعامهلا الذي ال خيفى عليه يشء من 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ  أمرها... يقول اهلل عزوجل: 
ڀ ڀ ٺ ٺ( ]ق6)[.

إن هذه اآلية كام تأملها سيد قطب  )ترسم للقلب البرشي طريقه الوحيد 
الذي ال فكاك عنه وال حميد وهو من أول الطريق إىل آخره يف قبضة اهلل ال يتملص 
وال يتفلت وحتت رقابته التي ال تفرت وال تغفل وإهنا لرحلة رهيبة متأل احلس روعة 
بإنسان  الصدور؟ وكيف  اجلبار ملطلع عىل ذات  بإنسان يف قبضة  ورهبة.. وكيف 

طالبه هو الواحد الديان الذي ال ينسى وال يغفل وال ينام()2).
)فيا هلل ما أمجل أن يستحرض كلُّ أحٍد هذه اآلية إذا امتدت عينُه إىل خيانة، أو يُده 
إىل حرام، أو سارت قدُمه إىل سوء، أو حترك لساُنه بقبيح... وما أروع أن تكون هذه 

َب أعيننا إذا أردنا القيام بام أنيط بنا من عمل()3). اآلية ُنصهْ

)1) وهلل األسامء احلسني فادعوه هبا ص 163.
)2) يف ظالل القرآن ج6 ص 3362.

)3) ارتسامات ص 11 الشيخ حممد إبراهيم احلمد.
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ال تأخذه سنة وال نوم

]ال تأخذه سنة وال نوم[
نََة والنوم إنام يعرضان  ٌم[ ألن السِّ ومن كامل حياته وقيوميته أنه )ال َتأهُْخُذُه ِسنٌَة َوال َنوهْ
للمخلوق الذي جيري عليه الضعف والعجز واالنحالل وال يعرضان لذي العظمة 
والكربياء واجلالل.. فاهلل عزوجل ال يعرتيه نوم وال يغلبه نعاس ألنه قائم بتدبري 
أمور خلقه آناء الليل وأطراف النهار.. وهذه اجلملة مؤكدة ملا قبلها مقررة ملعنى 
الكاملة.. فهو سبحانه شهيد عىل كل يشء ال يغيب عنه  الدائمة  احلياة والقيومية 

يشء وال ختفى عليه خافية.
)فالسهو والنوم صفات برشية يتنزه اهلل عنها كام أنه يتنزه عن كل أفعال وحركات 
البرش.. فالسهو والنوم يكون ملن حيل عليه التعب واللغوب وتظهر عليه أمارات 
اهلل سبحانه  إذا عجز عنها.. ولكن  أموره  ملعاجلة  أو ملن ال جيد وسيلة  اإلرهاق.. 

وتعاىل منزه عن هذا كله وعن هذه الصفات التي هي خللقه())).
)والنوم نقص من حيث الكامل الذايت ألن اإلنسان الذي ينام معناه أن بدنه يتعب 
النشاط مل يستقبل وهلذا فإن أهل  به  به مما مىض ويستجد  فيحتاج إىل نوم يسرتيح 

اجلنة ال ينامون لكامل حياهتم وأبداهنم وال يلحقهم مرض وال نحوه()2).
لذا جاء يف الصحيح عن أيب موسى  قال: قام فينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأربع كلامت 
»اإن اهلل عز وجل ل ينام ول ينبغي له اأن ينام.. يخف�س الق�سط  فقال: 
ويرفعه.. يرفع اإليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
اإليه  انتهى  ما  وجهه  �سُبحاُت  لأحرقت  ك�سفه  لو  النور  حجابه  الليل.. 

)1) آيات اهلل يف خلق الكون ونشأة احلياة يف السامء الدنيا والسموات السبع ص 242.. د. ماهر الصويف.
)2) تفسري آية الكريس.. الشيخ ابن العثيمني رمحه اهلل.
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ب�سره من خلقه«)1).

 فسبحان اهلل ما أعظمه؟ 
كيف يعصيه املخلوق الضعيف وهو هبذه القدرة والعظمة؟!

لذا )فاهلل ليس بحاجة إىل الراحة والنوم.. فالنوم منشأ التعب واإلجهاد.. ثم أي 
سهوة أو سنة أو غفوة أو نوم يقع من اهلل سبحانه وتعاىل -وحاشا هلل ذلك- فلو أنه 
حدث فإن الساموات واألرض وحتي اجلنة والنار هتوي عىل غري قرار ومل يعد شيئا 
يسمي كونا أو وجوًدا أو حياة.. فأنت كإنسان حينام تنام تفقد األهلية يف مراقبة ما 

كنت تستطيع أن تراقبه وأنت بحالة اليقظة.
اليقظة.. ولكن  تقودها وأنت يف حال  أن  تستطيع  فإنك  لسفينة  قائًدا  فإن كنت 
هل تستطيع وأنت يف حال النوم؟! وحتي لو كنت تقودها وأنت يف حال اليقظة ثم 

سهوت لثوان فربام تضيع السفينة ومن عليها وهتوي يف قرار ال عودة منه..
فكيف بمن يملك زمام الساموات السبع واألراضني السبع وما بينهام وما فوقهام 

وأمر اجلنة وأمر النار وأمر ماال نعلم.. فكيف يسهو وكيف ينام؟()2).
توكيد  )وهذا  اآلية:  هذه  ظالل  يف  قطب   سيد  األستاذ  قاله  ما  أمجل  وما 
تعبريية  صورة  يف  توكيد  ولكنه  به  يشء  كل  وقيام  يشء  كل  عىل  سبحانه  لقيامه 
تقرب لإلدراك البرشي صورة القيام الدائم يف الوقت الذي تعرب فيه هذه الصورة 
عن احلقيقة الواقعة من خمالفة اهلل سبحانه لكل يشء.. )ليس كمثله يشء( وهي 
تتضمن نفي السنة اخلفيفة أوالنوم املستغرق وتنزهه سبحانه عنهام إطالقا.. وحقيقة 
القيام عىل هذا الوجود بكلياته وجزئياته يف كل وقت ويف كل حالة.. حقيقة هائلة 

)1) رواه مسلم ]179[.. سبحات: مجع ُسبحة وهي ما يفيض عن الذات اجلميلة من آليل النور ونوابض 
، وعىل أنه ال يستطيع البرش أن يتخيلوا وال أن  احلسن وأشعة اجلامل.. وهذا دليل َعىَل عظمة اهلل َعزَّ َوَجلَّ

يدركوا كنه ذاته ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل، فهو كام َقاَل ]ى ى ى ى[ ]طه110[.
)2) آيات اهلل يف خلق الكون ونشأة احلياة يف السامء الدنيا والسموات السبع ص 243.
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حني حياول اإلنسان تصورها وحني يسبح بخياله املحدود مع ما ال حيصيه عد من 
الذرات واخلاليا واخلالئق واألشياء واألحداث يف هذا الكون اهلائل ويتصور بقدر 
ما يملك قيام اهلل سبحانه عليها وتعلقها يف قيامها باهلل وتدبريه.. إنه أمر.. أمر ال 
وحيري  الرؤوس  يدير  هائل  يسري  وهو  منه  يتصوره  وما  اإلنساين  اإلدراك  يتصوره 

العقول وتطمئن به القلوب())).

أخي في اهلل...
السكينة  القلب  نوم( يسكب يف  تأخذه سنة وال  )ال  تعاىل:  قوله  التأمل يف  إن 

والطمأنينة... كام يبعث يف القلب الرهبة واخلشية.
أما من حيث السكينة والطمأنينة.. فهي رسالة واضحة من اهلل عزوجل إىل عباده 
لعابد.. ومن خالق ملخلوق  معبود  ملألوه.. ومن  إله  من  تطمينًا  ]أتريدون  حمتواها 
أنت ملء جفونك واسرتح ألن ربك ال  )نم  املخلوق:  للعابد  يقول  أنه  من  أكثر 
النوم  أنه خلقك وأنك حتتاج إىل  يعلم  تريد أكثر من هذا؟ هو سبحانه  ينام( ماذا 
وأثناء نومك فهناك أجهزة يف جسمك تعمل.. أإذا نمت وقف قلبك؟.. أإذا نمت 
انقطع نفسك؟.. أإذا نمت وقفت معدتك من حركتها الدودية التي هتضم؟.. أإذا 
نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص املادة الغذائية؟.. ال، بل كل يشء يف دوالبك 

يقوم بعمله.. فمن الذي ُيرشف عىل هذه العمليات لو كان ربك نائام؟
إذن فأنت تنام وهو ال ينام.. وباهلل هل هذه عبودية ُتذلنا أو ُتعزنا؟.. إهنا عبودية 

ُتعزنا فالذي نعبده يقول: ناموا أنتم؛ ألنني ال تأخذين سنة وال نوم()2).
نوم  وال  سنة  تأخذة  ال  اهلل  أن  العبد  معرفة  فإن  واخلشية..  الرهبة  حيث  من  أما 
يثمر يف القلب مراقبة اهلل - عز وجل يف الرس والعلن.. يف الليل والنهار.. يف اخللوة 

)1) يف ظالل القرآن ج1 ص 287.
)2) تفسري الشعراوي ج2 ص 1097.
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واجللوة.. ألنه سبحانه مع عبده ال ختفى عليه خافية.. يسمع كالمنا ويرى مكاننا 
ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.. فإذا ما تيقن العبد من رقابة اهلل تعاىل عليه 
)أورثه ذلك التقوى وراقب نفسه أن ال يراها حيث هناها وال يفتقدها حيث أمرها.. 
وتأتيه املغريات والشهوات التي تدير الرؤوس يسوقها شياطني اجلن واإلنس كي 
استقرت  التي  اهلل  فتأيت رقابة  الفساد..  الباطل وظلامت  متاهات  العباد يف  يدخلوا 
يف قلب العبد فكانت محاية ووقاية.. علم العبد أن اهلل رقيب عليه عامل به وعلم أن 
املالئكة الكرام الكاتبني الذين يرقبون أعامله وأقواله ويطلعون عليه ويدونون كل 

ما يصدر عنه())).
إن اإلنسان )لريجف ويضطرب ويفقد توازنه ومتاسكه حني يشعر أن السلطان يف 
األرض يتتبعه بجواسيسه وعيونه ويراقبه يف حركته وسكونه وسلطان األرض مهام 
تكن عيونه ال يراقب إال احلركة الظاهرة وهو حيتمي منه إذا آوى إىل داره وإذا أغلق 
عليه بابه أو إذا أغلق فمه! أما قبضة اجلبار فهي مسلطة عليه أينام حل وأينام سار 
وأما رقابة اهلل فهي مسلطة عىل الضامئر واألرسار.. فكيف؟.. كيف هبذا اإلنسان يف 

هذه القبضة وحتت هذه الرقابة؟!()2).
فيا ويل الغافلين.. ويا ويح المفرطين.. 

فالعجب كل العجب ممن خيشى من رقابة البرش الذين ينعسون وينامون وينسون 
ويغفلون وال خيشى من رقابة احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم )ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڇ ڇ( ]النساء 08)[.

وعباداته  ترصفاته  يف  اهلل  راقب  املطلقة  اهلل  رقابة  عظمة  املسلم  علم  إذا  وهكذا 

)1) أسامء اهلل احلسني اهلادية إيل اهلل واملعرفة به ص 171.. د. عمر األشقر.
)2) يف ظالل القرآن ج6 ص3362.
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درجات  أعىل  وبلوغه  وآخرته  دنياه  صالح  ذلك  ويف  أحواله  وسائر  ومعامالته 
اإليامن وهو اإلحسان وهو أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك.

ويفيض  باألمل،  ويفيض  بالتقوى،  ويفيض  باحلب،  يفيض  واسع  عامل  )إنه 
بالرهبة، ويفيض بالنور.. اإلنسان يف مواجهة مواله بنفسه مجيًعا.. بكل جوارحها 
وكل خلجاهتا.. بظاهرها وباطنها.. بدقائقها ولطائفها.. بأرسارها وما هو أخفى 

من األرسار وكلها مكشوفة هلل..
النافذة إىل كل  البصرية  النفوس... عني اهلل  الرهبة والقشعريرة متأل  يا اهلل! إهنا   
يشء يف هذا الوجود إىل كل نأمة وكل خاطرة وكل فكرة وكل شعور.. إهنا تراك 
وترقبك سواء كنت متيقًظا هلذه املراقبة أم غافاًل عنها وسواء أعددت نفسك هلا أم 

كنت من املعرضني.
وإنه خلري لك أن ترى اهلل كام يراك.. خري لك أن تتوجه إىل حيث ترقبك العني 

البصرية النافذة فتأمن املفاجأة!
إهنا الرهبة يف احلالني.. الرهبة يف حرضة املوىل العزيز العليم القوي اجلبار.. ولكنها 

الرهبة واألمل هنا والرهبة والذعر هناك!
الرهبة واألمل وأنت متوجه إىل اهلل خملص له قلبك عامل عىل رضاه.

والرهبة والذعر حني تتوجه بعيًدا عنه وهو من ورائك حميط! فخري لك إذن أن 
تعبد اهلل كأنك تراه!

وباطنها.. ورسها ونجواها.. وحني  بنفسك مجيًعا.. ظاهرها  إليه  تتوجه  وحني 
أنك  شك  فال  العميقة..  والرهبة  اخلاشعة  التقوى  شعور  نفسك  ويف  إليه  تتوجه 

ستنظف نفسك وحترص عىل نظافتها())).

)1) قبسات من الرسول ملحمد قطب ص83- 85 بترصف.
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َماَواِت َوَما ِف اأَلْرِض لَُّه َما ِف السَّ

ِض اَمَواِت َوَما يِف األَرهْ لَُّه َما يِف السَّ
مجيع ما يف السموات وما يف األرض هم ملكه وعبيده مقهورون بعزته خاضعون 
والرقيب  لوجودهم  واحلافظ  شئوهنم  جلميع  املرّصف  وهو  ومشيئته  لسلطانه 

)وئ ۇئ  الرحيم  الرمحن  اإلله  الرب  تكفل  وتكفله هبم  إليه  عليهم إلفتقارهم 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئ مئ ىئ( ]مريم 93- 95[.
ألهنم يعرفون بعمق وجودهم أهنم خملوقون له وحمتاجون إليه من دون فرق بني 
خملوق وخملوق.. فمهام ارتفعت درجات بعضهم عن بعض فإهنا ال ترتفع عن درجة 
العبودية هلل.. ألن امتيازاهتم الذاتية تتحرك يف دائرة العبودية واحلاجة إليه يف طبيعة 
هو  العبودية  مواقع  يف  للرمحن  هؤالء  كل  بإتيان  املراد  ولعل  واالستمرار  الوجود 
انقيادهم يف وجودهم ويف إطاعتهم هلل عىل أساس اإلحساس بالعبودية واالعرتاف 

هبا بني يديه..
فاجلميع عبيده فلامذا يتكربون؟! ويف ملكه فلامذا عىل معصيته جيرتئون؟! وحتت 

قهره وسلطانه فلامذا يظلمون؟!
تعاىل  تفرده يف األلوهية ألنه  لقيوميته واحتجاج هبا عىل  ثان  تأكيد  وهذه اجلملة 
دقائقها  ملكية كل  إىل  لإلشارة  باجلمع  السموات  )ذكر  فيهام... وجاء  بام  خلقهام 
ذلك  أوجدها عىل  الذى  ويبدل وهو  فيها  يغري  الذى  فهو  نواميسها وسننها  وكل 
النسق البديع املحكم الذى ربط أجزاءها بأوارص قوية وكان إفراد األرض مع مجع 
السموات لإلشارة إىل وحدهتا ىف اجلملة بالنسبة لعامل السموات وإن كانت االرض 
السامء وأن  ليس إال مظهًرا من حركات  ما ىف األرض  أن  إىل  طبقات؟ ولإلشارة 
األرض يشء صغري بجوار السموات وما فيها واجلملة اإلسمية تفيد امللكية املطلقة 
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لرب العاملني فيملك ما فيها من حى ومجاد ومن ناطقني وغري ناطقني واجلميع ىف 
قبضة العليم اخلبري.

واالرض  السموات  ملك  أى  القرص  إلفادة  »له«  وهو  واملجرور  اجلار  وتقديم 
له سبحانه فليس ألحد سواه فهو املنفرد بالسلطان فيها وامللكية هلا؟ فهذا القرص 
)ال إله إال هو( عىل  يدل عىل الوحدانية ىف اخللق والتكوين كام يدل قوله تعاىل 

الوحدانية ىف العبادة())).

اأَلْرِض: َوَما يف  َماَواِت  السَّ َما يف  • لَُّه 
الرازق  اخلالق  باأللوهية ألنه  املتفرد  خلًقا وملًكا وتدبرًيا وترصيفا فهو سبحانه 

املالك املرصف وكل ما سواه عبيد له.

• خلًقا:
ک  )ک  سابق  مثال  غري  عىل  وأوجدها  كلها  املخلوقات  عزوجل  اهلل  خلق 

ک گ گ گ ڳ ڳ ڳ ( ]الزمر 62[.
خلق مجيع املخلوقات يف العامل العلوي والعامل السفيل.. خلق العرش والكريس.. 
واحليوان..  اإلنسان  وخلق  والنبات..  اجلامد  وخلق  واألرض..  السموات  وخلق 
البحار  وخلق  واجلبال..  السهول  وخلق  الكرام..  واملالئكة  واجلان..  والروح 
الكواكب  وخلق  والقمر..  الشمس  وخلق  والنهار..  الليل  وخلق  واألهنار.. 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  والنار  اجلنة  وخلق  والنجوم.. 
ۇئ( ]لقامن ))[.

)إهنا احلقيقة التي ينطق هبا كل يشء.. فام يملك أحد أن يدعي أنه خلق شيًئا وما 
يملك عقل أن يزعم أن هذا الوجود وجد من غري مبدع وكل ما فيه ينطق بالقصد 

)1) زهرة التفاسري ج 2 ص935 - 936.
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والتدبري وليس أمر من أموره مرتوًكا للمصادفة من الصغري إىل الكبري())).
وهذا ما أقر به املرشكون )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۋ 

ۋ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]لقامن 25[.
)وما يملك اإلنسان حني يستفتي فطرته ويعود إىل ضمريه أن ينكر هذه احلقيقة 
وأحجامها  أوضاعها  مقدرة  قائمة  واألرض  الساموات  فهذه  الناطقة..  الواضحة 
كام  القصد  فيه  يبدو  تقديرا  مقدرة  وصفاهتا..  وخواصها  وأبعادها  وحركاهتا 
التناسق وهي قبل ذلك خالئق ال يدعي أحد أنه خلقها وال يدعي أحد  يبدو فيه 
يمكن  ال  ثم  بذاهتا  هكذا  توجد  أن  يمكن  وال  فيها  شارك  اهلل  غري  آخر  خالقا  أن 
وجدت  بأهنا  والقول  مدبر..  بدون  تدبري  بدون  وتتناسق  وتقوم  وتتسق  تنتظم  أن 
وقامت تلقائيا أو فلتة أو مصادفة ال يستحق احرتام املناقشة فضال عىل أن الفطرة 
التوحيد بالرشك  الذين كانوا يواجهون عقيدة  من أعامقها تنكره وترده.. وأولئك 
منطق  يزيفوا  أن  يستطيعون  يكونوا  مل  العنيف  باجلدال  اهلل  رسول  دعوة  ويقابلون 
الساموات واألرض وقيامهام  املمثل يف وجود  الكوين  بالدليل  فطرهتم حني تواجه 
أمام العني ال حتتاجان إىل أكثر من النظر ومن ثم مل يكونوا يتلجلجون يف اجلواب لو 

سئلوا )من خلق الساموات واألرض( وجواهبم )اهلل())2).
الذباب  إن اخللق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن خيلقا ذباًبا.. بل لو سلبهم 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  سبحانه  قال  كام  رده  استطاعوا  ما  شيًئا 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]احلج 73[.
ذلك  عىل  حيتوي  الذباب  ألن  والفيل  اجلمل  كخلق  مستحيل  الذباب  )وخلق 

)1) يف ظالل القرآن ج 5 ص 3061.

)2) يف ظالل القرآن ج 5 ص 2794.
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ولكن  والفيل..  اجلمل  مع  خلقه  استحالة  يف  فيستوي  احلياة..  رس  املعجز..  الرس 
األسلوب القرآين املعجز خيتار الذباب الصغري احلقري ألن العجز عن خلقه يلقي يف 
احلس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق اجلمل والفيل دون أن خيل هذا 

باحلقيقة يف التعبري وهذا من بدائع األسلوب القرآين العجيب())).
أال ما أعظم قدرة الخالق العليم..

وما أجهل البشر بعظمة ربهم وقدرته وقوته وعظمة 
مخلوقاته..

له رشيك يف  ليس  اهلل  أن  اإلنسان  يعلم  أن  السفه  العجب وأسفه  أعجب  فمن   
آهلة أخرى ال  به غريه ويعبد معه  ثم يرشك  العبادة  والتدبري وال يف  والرزق  اخللق 

متلك لنفسها وال لغريها نفًعا وال رًضا )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ( ]األعراف )9)-92)[.

• ملًكا:
اهلل هو امللك احلق للساموات واألرض وما فيهام وما بينهام ألنه خالقهام فال خيرج 
يشء من خلقه عن ملكه، وهذا يقتيض أنه سبحانه املدبر هلام املترصف فيهام كام يشاء 
بقدرة مطلقة ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع وال يعجزه يشء يف الساموات وال 
يف األرض، وهذا امللك العظيم هلل تعاىل يترصف فيه سبحانه بعلمه وحكمته ورمحته 

حخ  جخ  )مح  كلها  وصفاته  أفعاله  ويف  وخلقه  ملكه  يف  احلمد  فله  وعدله، 
مخ جس حس مس حص مص جض حض( ]املائدة 20)[.

والعقوبة  واإلثابة  واملنع.. واإلكرام واإلهانة..  بالعطاء  تتم  إنام  امللك  إن حقيقة 
يليق  من  وإذالل  العز  به  يليق  من  وإعزاز  والعزل..  والتولية  والرضا..  والغضب 

)1) املصدر السابق ج 4 ص 2444.
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به الذل )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ 

]آل عمران 26 – 27[.

 أال ما أعظم ملك اهلل عزوجل.. وما أحوج مجيع املخلوقات إليه سبحانه )ک 
ک گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]الرمحن 29[.

• كل يوم هو يف شأن:
يغني فقيــًرا وجيرب كسرًيا ويشفي مريًضا ويعايف مبتىل وهيدي ضاالً ويرد غائًبا 

ويتوب عىل تائب ويغفر ملستغفر ويستـر عىل مذنـب ويتجاوز عن ميسء.

• كـل يوم هو يف شأن:
سوًءا  ويكشف  سائاًل  ويعطي  داعيــًا  وجييب  ملهوفـًا  ويغيث  مظلومـًا  ينرص 

ويزيل مًها ويذهب غاًم ويزيل حزًنا.

• كل يوم هو يف شأن:
يولج الليل يف النهار ويولج النهار يف الليل يؤيت امللك من يشاء ويرزق من يشاء 

بغري حساب. 

• كل يوم هو يف شأن:
يفلق اإلصباح ويسّخرالشمس والقمر ويمسك السامء واألرض ويسكن البحر 

ويريس اجلبال وينيشءالربق والرعد.

• كل يوم هو يف شأن:
يعلم الرسائر ويطلع عىل الضامئر ويكشف اخلوايف.

وحييط باألمور ويفعل مايشاء.. حيكم مايريد الغالب حلكمه والراد لقضائه ال 
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منجى وال ملتجأ منه إال إليه))).

أخي في اهلل...
بمجامع  ويأخذ  الوجدانية  املشاعر  )هيز  امللك  اهلل  إسم  يف  والتفكر  التأمل  إن 
القلوب الزكية ويملك عىل كل نفس مؤمنة حسها وأنسها فتخشع لعظمته وختضع 
جلربوته وتلوذ بجالله وعزته وتطمع يف كرمه ورمحته فتتقلب هذه النفوس املؤمنة 
بني اخلوف والرجاء ضارعة مستجيبة صابرة شاكرة راضية مستسلمة لعلمها أن 
إليهم  لطيف هبم حيسن  استغنائه عنهم  بعباده ومع  احلق مع جربوته رحيم  امللك 
وحيمد هلم حسن أفعاهلم وأقواهلم فملكه مل يقم عىل الغطرسة واالستبداد والبطش 
من  ويرحم  وظلم  وأساء  وتكرب  طغى  ممن  ينتقم  والعدل..  الرمحة  عىل  قام  ولكن 

تواضع وعفا وأحسن وأصلح()2).

* مظاهر ملك اهلل تعالى))):  

املظهر األول:
اهلل تعاىل له امُللهْك وله احلمد عىل ذلك امللك:

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  اهلل  قال 
ٿ ٿ( ]التغابن)[... هذه اآلية تشري إىل أنه إذا كان له امللك فليس له امللك فقط 
وإنام له امللك وله احلمد عىل هذا امُللهْك.. فكأنه سبحانه وتعاىل يقول يف هذه اآلية 
له احلمد مع امللك.. وهذا خيالف ُملهَْك البرش.. فمن املمكن أن يكون املرء َملًِكا يف 
الدنيا وعظياًم فيها لكن ال حُيهَْمُد عىل أفعاله وال ُيثهْنَى عليه فيها وإنام هو ظامل جائرأو 

)1) العظمة.. د. عائض القرين ص 232- 233 بترصف.
)2) أسامء اهلل احلسني آثارها وأرسارها ص 23.

)3) نقال من كتاب الفتوحات اإلهلية رشح األسامء احلسنى للذات العلية ]امَلِلُك وامَلالُِك وامَلِليُك سبحانه 
وتعال[... ص 35 -42 مع بعض اإلختصار.. الشيخ حممد الدبييس.
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فاسق فاسد أو غري ذلك من األوصاف التي تنزل به والسؤال: أيكون هذا احلمد 
واملُلك خمالفا ملُلك البرش حتى لو كان هذا امَللِك من البرش صاحًلا؟ اجلواب: نعم؛ 
يمكن أن يكون صاحًلا ولكن ال يأخذ احلمد الذي هلل تعاىل ألن كل الصفات التي 
ٌة باهلل تعاىل مل حيصلها أحد من البرش بل كل ما  تستحق احلمد والثناء إنام هي خُمتصَّ

حيصله البرش إنام هو حمض فضل اهلل تعاىل.

املظهر الثاني:
اهلل هو امَللُِك له املغفرة واملؤاخذة وهو عىل كل يشٍء قديٌر:

فاهلل تعاىل إذا كان له امللك فله املغفرة وله املؤاخذة ألن امُللك بيده عالوة عىل أن 
مصري كل يشء إليه فيقيض فيه بام شاء )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]املائدة 8)[.
ألنه يملك كل يشء ومن َثمَّ هو مالك لعباده وهو جلَّ وعال املترصف فيهم وهو 
احلاكُم عليهم اآلمُر الناهي هلم.. فمن استجاب فإنه يغفر له عىل ما كان منه ومن 

فسق وخرج فإنه شديد العقاب.

املظهر الثالث:
اهلل تعاىل هو امَللِك خيلُق ما يشاء:

ۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  تعاىل:  قال 
ۉ ې ې ې( ]املائدة 7)[.. هذه اآلية هلا عالقة بيشء آخر وصفة أخرى من 
مظاهر ُملهْك اهلل تعاىل وهي أنه ليس له ملك الساموات واألرض فقط.. بل له ملك 
الساموات واألرض وما بينهام.. فإذا كان ملوك الدنيا هلم يشٌء يف األرض فليس هلم 
كل األرض وليس هلم كل الزمان عىل األرض وليس هلم فيها كل التحكم الذي 
يمكن أن يكون هلل.. وإنام إن حتكم يف يشء ال يتحكم يف بقية األشياء.. وإن َأَمر أو 
لُِك بقية األيام ويموت  هَنَى فإنه ال يملك األرض ومن عليها وإن َمَلَك يوًما ال َيمهْ
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َمَلَك ُملوُك الدنيا األرَض كلها  ُملهُْكه.. أليس كذلك؟ وحتى لو  َمَلَك فزائٌل  وإن 
فإنه ليس هلم يشء يف الساموات أو فيام بني الساموات واألرض. 

املظهر الرابع:
اهلل تعاىل هو امَللُِك بيده اإلحياء واإلماتة:

قال اهلل تعاىل: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]األعراف 58)[.

وله  اإلحياء  وله  اخللق  وله  واألرض  الساموات  ملك  له  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
ِعِه أحٌد إال  اإلماتة.. وكل ذلك ال يستطيع أن يدعيه أحد من ملوك األرض ومل َيدَّ
كذًبا يف قصة النمروذ مع إبراهيم )ڇ ڇ ڍ ڍ( ]البقرة 258[ ملا حكم عىل 
اثنني بالقتل قال أنا أحي وأميت: فعفا عن أحدمها عىل أنه قد أحياه وقتل اآلخر عىل 

أنه قد أماته!!.. فلم يكن ذلك عىل احلقيقة إماتة أوإحياًء.
ي قلَب  لذلك َبنيَّ سبحانه وتعاىل هذا املعنى: )ڭ ڭ ڭ ( وهو الذي ُيَقوِّ
املؤمن وجيعله متعلًقا بربه أنه ال حُيييه أحٌد وال ُيميته أحٌد إال ربه وال يقدر عىل ذلك 
إال اهلل جلَّ وعال.. فكان ذلك توحيًدا لربه من هذا الوجه وإيامًنا به سبحانه وتعاىل 
من هذا املنطلق الذي به ينبذ قلبه َمنهْ يف األرض مجيًعا ال يقوم له فيها أحٌد وال خُييفه 

أحد وال خَيهْشى أحًدا إال اهلل.

املظهر اخلامس:
اهلل تعاىل هو امللك يملك الرزق:

ولكنه  يملك  أن  يمكن  امَللِك  فإن  والرزق..  امللك  له  بل  فقط..  امُللهْك  له  ليس 
لغريه  يملك  أن  عن  فضاًل  نفسه  يرزق  أن  يملك  ال  بل  أحًدا  يرزق  أن  يملك  ال 
الرزق.. لذلك قال سبحانه وتعاىل يف الرزق )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 

]يونس)3[.. يعني: ال يملك الرزق إال هو سبحانه وتعاىل.
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وكانت اآلية املقابلة هلا قوله سبحانه وتعاىل: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

]العنكبوت 7)[.

املظهر السادس:
اهلل تعاىل هو امَللُِك وإليه املصري:

أن  نفسه  يأمن عىل  الدنيا ال  يعني: كل ملك يف  املرجع وله املصري..  له  وكذلك 
يموت غًدا فينتهي أمُره.. أما امَللُِك - َملِك امللوك جلَّ وعال فيقول: 

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]املائدة 8)[.
ِجُع الناَس مرة أخرى  َمه ُيرهْ ليس ثمَّ ملٌك يف الدنيا من قبل أو من بعد أن َحَكَم ُحكهْ
إليه بعد أن يموتوا مثاًل بل عىل العكس كل ملك يف الدنيا ال بد أن يموت ثم مرجعه 
إىل اهلل تعاىل ومصريه إليه.. بل الدنيا كلها مرجعها إليه ومصريها إليه سبحانه.. بل 

رجوع األمر كله هلل جلَّ وعال كام قال تعاىل: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ( ]احلديد 5[.
املظهر السابع:

اهلل تعاىل هو امَللُِك وهو عىل كل يشء شهيٌد:
وهو  هو  إال  أحد  يستطيعه  ال  تعاىل  اهلل  ملك  مظــاهر  من  آخر  مظهر  وهنــاك 
امُللك مع الشهادة.. يعنــي: أن اهلل عىل كل يشء شهيــد.. وهــذه كذلك ُيفــاِرُق 

)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  تعاىل:  اهلل  قال  الدنيــا..  فيها ملوَك 
مماليكه  عىل  الشهادة  وله  امُللك  له  إذن  كذلك؟..  أليس   ..]9 ]الربوج  ڍ(  ڍ 
وليس عىل ظاهرهم فقط وإنام عىل ظاهرهم وباطنهم ويعلم الرس وأخفى وليس 

ذلك فقط.. بل هو شهيٌد عليهم يعني: ناظٌر إليهم.. مطلٌع عليهم.. سميٌع هبم.
فمن الذي له يشء من ذلك يف الشهادة؟ هل هناك ملك يف الدنيا يستطيع أن يشهد 
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خلقه وأن حَيهْرضهم وأن يراهم يفعلون ويقولون ويتكلمون؟! وإن َحرَض أحًدا يف 
الظاهر هل يستطيع أن حَيهْرَض باطنَهم وما كان وما يمكن أن يكون مما يفكرون فيه 

أو مما يمكن أن حيدث هلم بعد ذلك؟

املظهر الثامن: 
اهلل تعاىل هو امَللُِك ال رشيك وال ولَد له:

ومن مظاهر ملكه كذلك نفي الرشيك والولد.. ال يكون ملًكا أو مالًكا للملك 
عي أنه قد خلق  من كان معه رشيك.. فهذا امللك كله ملن؟ هلل تعاىل.. من الذي يدَّ
شيًئا فتملَّكه يف األوىل واآلخرة أو فيام كان أو فيام هو كائن اليوم؟! وكذلك وجود 
الولد ينفي امُللهْك التام ألن وجود الولد يمكن أن يكون سبًبا ملرياث هذا امللك وقد 
يرثه غرُيه سبحانه  فكيف  ]احلديد0)[  )وئ وئ ۇئ ۇئ(  تعاىل:  اهلل  قال 

وتعايل؟!
لذلك قال تعايل: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ( ]اإلرساء )))[.. ألنه كام قال تعاىل )ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې( ]األنبياء 22[... كذلك اختاذ الولد يدل عىل الضعف ويدل عىل نفي 
امللك التام ألنه يدل عىل طلِب املساعدة والقيام بأوامره ومن يقوم له به ومن يضعه 
يف حمل ثقته حتى يكون سبًبا لتيسري ملكه وتيسري أموره وأحواله.. واهلل تعاىل متنزٌه 

عن ذلك كلِّه جلَّ وعال.
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* تدبيرًا:
اهلل عزوجل هو القائم عىل مجيع املخلوقات بالتدبري والترصيف يمد هذه اخلالئق 
يف كل وقت بام جعله قواًما هلا... فهو سبحانه يدبر أمور كل يشء يف األكوان كلها 

من أصغر خملوق حتي أكرب خملوق.
فإذا أردت أن تري صورة من تدبري اهلل تعاىل هلذا الكون فانظر إىل السامء وتأمل 
أرجاء  ينري  اللطيف  النور  هلذا  َمبعًثا  جعله  الذي  ما  املنري..  الكوكب  هذا  )القمر 
األرض يف ظالم الليل البهيم فيطمئن قلب اخلائف املرتاع ويبعث السلوة يف قلب 
وال  وهج  فال  اإلنارة  من  اللطف  هذا  يف  شعاعه  جعل  الذي  من  امللتاع..  احلزين 

حرارة يف وقت أشد ما يكون اإلنسان فيه بحاجة إىل الراحة؟
من الذي جعله يسري هذا السري املنظَّم فال يستقدم يف سريه وال يستأخر حلظة وال 
خيرج عن مداره املخصص به أنملة؟.. فإذا ما تمَّ دورته عاد وليًدا وبدأ شهًرا جديًدا 
ق بني األشهر واأليام وكان يف ذلك كله  فنا عدد السنني واحلساب وجعلنا نفرِّ فعرَّ

آية من أعجب اآليات!.
بل انظر إىل الشمس وما فيها من آيات وأنه لوال الشمس ملا نَبَت نبٌت وال ُحصد 
ر ماء البحر  زرع وال نضجت ثامر وملا عاش إنسان وال حيوان ولوال الشمس ملا تبخَّ

نت الغيوم ونزلت الثلوج واألمطار.  وملا هبَّت الرياح وملا تكوَّ
ل الليل والنهار..  نت الفصول وال تشكَّ ولوال الشمس ملا تكوَّ

فانظر أهيا اإلنسان إىل الشمس يف خلقها وتكوينها فمن أين هي تستمد حرارهتا 
وضياءها؟.. ولو قربت الكرة األرضية منها بام فيها من بحار وأهنار وسهول وجبال 
وألصبحت  مجيعها  رت  لتبخَّ بل  ال  حلظة..  يف  لذابت  وأحجار  ومعادن  وأتربة 
كالدخان.. فمن أين ُتوقد هذه الشمس؟.. وما الذي جيري فيها فإذا هي تشع لك 

ك هبذه احلرارة والضياء؟ هذا الشعاع ومتدُّ
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ثم انظر إىل األرض واسأل نفسك ما هذه القدرة العظيمة التي ألقت يف األرض 
السهول  األرض  يف  جعلت  التي  العظيمة  القدرة  هذه  ما  جبال!...  من  ألقت  ما 

والبحار!.. من الذي أجرى يف األرض هذه العيون واألهنار؟ 
به من  نقوم  فيام  الذي جعل يف بطن األرض ما جعل من معادن نستخدمها  من 
األعامل؟.. من الذي جعل لنا يف هذه األرض األتربة واألحجار؟.. من الذي جعل 

ها النباتات؟  الرتاب حاوًيا املواد الغذائية املختلفة التي متتصُّ
قائمة  فهي  لإلنسان  خدًما  كلها  وجعلها  دابة  كل  من  األرض  يف  بثَّ  الذي  من 
الذي جعل  النظام وبقاء احلياة؟.. من  ن هبا اخلري ويطَّرد معها  يتأمَّ التي  بوظائفها 
منّوعة  املنافع  متعددة  وجعلها  الثمرات  من  وألواًنا  الزروع  من  أنواًعا  األرض  يف 

الفواكه رضورية حلياة هذا اإلنسان؟())).
تعاىل  اهلل  أوجده  عام  لسان  يعربِّ  أن  يستطيع  وال  القلم  ويعجز  الكتب  وتضيق 
لإلنسان يف هذا الكون من أشياء كلها رضورية وكلها تعمل متضافرة متضامنة يف 

سبيل توفري ما يلزم حلياته.
)وحني يعيش اإلنسان يف هذا الكون مفتوح العني والقلب مستيقظ احلس والروح 
موصول الفكر واخلاطر.. فإن حياته ترتفع عن مالبسات األرض الصغرية وشعوره 
باحلياة يتسامى ويتضاعف معا وهو حيس يف كل حلظة أن آفاق الكون أفسح كثريا من 
رقعة هذه األرض وأن كل ما يشهده صادر عن إرادة واحدة مرتبط بناموس واحد 
متجه إىل خالق واحد وإن هو إال واحد من هذه املخلوقات الكثرية املتصلة باهلل.. 
ويد اهلل يف كل ما حوله وكل ما تقع عليه عينه وكل ما تلمسه يداه.. إن شعورا من 
التقوى وشعوًرا من األنس وشعوًرا من الثقة لتمتزج يف حسه وتفيض عىل روحه 
وتعمر عامله فتطبعه بطابع خاص من الشفافية واملودة والطمأنينة يف رحلته عىل هذا 

)1) تأويل جزء عم ص 122- 129 بترصف واختصار لألستاذ حممد أمني شيخو.
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الكوكب حتى يلقى اهلل وهو يقيض هذه الرحلة كلها يف مهرجان من صنع اهلل وعىل 
مائدة من يد الصانع املدبر اجلميل التنسيق())).

أخي القاريء...
هل عرفت امللك جل وعال؟ 

هل سألت نفسك مل ال خيشع اإلنسان لربه وخيضع؟ 
 مل يبارز ربه باملعايص وال يرجع؟ 

 مل تقسو القلوب وجتف العيون وال تدمع؟ 
مل التكرب والطغيان والكون كله يسجد ويركع؟

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې 
ۇئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]الزمر67[.

• حق قدره أن ُيطاع فال يعيص، وُيذكر فال ينيس، وُيشكر فال يكفر، وحُيب حًبا 
يملك عىل العبد كل حركة فيه.

• حق قدره أن يفوض األمر إليه، ويتوكل عليه، ويريض بحكمه، ويستسلم له، 
وينقاد ألوامره، ويذعن لقضائه.

وال  يكيف،  وال  يشبه،  وال  يمثل،  وال  حيارب،  وال  خيالف،  ال  أن  قدره  حق   •
ترضب به األمثال، وترصف لغريه األعامل.

ويفرد  التعظيم،  له  وجيرد  العمل،  له  وخيلص  بالسعي،  يقصد  أن  قدره  حق   •
بالربوبية واأللوهية واألسامء والصفات.

ِض(: اَمَواِت َوَما يِف األَرهْ اآلثار اإليامنية والسلوكية ملعرفة العبد أن اهلل )لَُّه َما يِف السَّ

)1) يف ظالل القرآن ج 5 ص 2568.
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1- توحيد اهلل عز وجل..
وعبادته وحده ال رشيك له باحلب واخلوف والرجاء ألن هذه العبادة ال يستحقها 
إال امللك احلق فاطر الساموات واألرض املالك هلام املترصف فيهام.. فإذا علم العبد 
أنه ال يملك شيًئا وأن املالك له هو اهلل تعاىل وأنه احلق مستغٍن عن كل يشء وكل 
يشء فقري إليه وكل يشء يف قبضته يملكه.. مَحَله ذلك عىل معرفته بربه وتعلقه به 
طلب  وإن  ربَّه..  دعا  دعا  فإنهْ  الزائلني..  العبيد  إىل  االلتفات  وعدم  إياه  وتوحيده 
له  يذلُّ  ليغنيه..  إليه  يفتقر  ربه..  لَِيجهْ يديه  بني  ينكرس  فله..  أخلص  وإن  فمنه.. 
ف والفقر املحض وهو حقيقة العبودية. ليعزه.. ال يدخل عليه إال باإلفالس الرصِّ

2- االعتصام باهلل امللك احلق..
الغموم  عليك  وحّلت  اهلموم  بك  كثرت  إذا  وحده  به  واالستغاثة  واالستعانة 

واشتدت بك الكروب وأظلمت أمامك الدروب )ائ ەئ ەئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ( ]احلج 78[.

 فهل هُيُزم من اعتصم بجنابه؟ 
وهل خياف من جلأ إىل حمرابه؟ 

وهل حُيرم من انطرح عىل أعتابه؟

3- اليقني باهلل عزوجل..
وتعلق القلب به سبحانه يف طلب رزقه واطمئنانه إىل ما كتب اهلل تعاىل له مع أخذه 
باألسباب التي أمر اهلل تعاىل هبا يف طلب الرزق مع عدم تعلقه هبا.. فاهلل عزوجل 

مالك خلزائن الساموات واألرض وملكه ال ينقص بالعطاء واإلحسان بل يزداد..
واإن�سكم  واآخركم  اأولكم  اأن  لو  عبادي  »يا  القديس:  احلديث  يف  جاء  كمــا 
ما  م�ساألته  واحد  كل  فاأعطيت  ف�ساألوين  واحد  �سعيد  يف  قاموا  وجنكم 
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نق�س ذلك مما عندي اإل كما ينق�س املخيط اإذا اأدخل البحر......«)1).

 وكونه سبحانه ملًكا يقتيض كونه رازًقا خللقه من خزائنه التي ال ينقصها العطاء 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ 

ٿ( ]هود 6[.

4- التواضع هلل عزوجل.. 
فامللك احلقيقي هلل تعاىل وملك العباد يف الدنيا إنام هو ملك ناقص وعارية مسرتدة 

وال يملكون إال أن يملكهم اهلل تعاىل.
فالعجب كل العجب ممن )يطغى ويظن أنه املالك احلقيقي وينسى أنه مستخلف 
فقط فيام آتاه اهلل من ملك ومال وجاه وسلطان.. فيتكرب ويتجرب ويظلم الناس بغري 

)ڃ چ چ چ چ ڇ  لقومه  قال فرعون  حق ويفسد يف األرض كام 
چ(  چ  )ڃ  لقومه  وقال  ]الزخرف)5[  ڌ(  ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

]النازعات 24[.

فلام جنى هذه اجلناية العظمى ودعا قومه إىل هذه الضاللة الكربى واستجابوا له 
)ہ ہ ھ ھ ھ ھ  وأغرقهم مجيًعا  اهلل  عاقبهم 

ےے ۓ ۓ ڭ( ]الزخرف 55 -56[.
األرض  ملوك  من  متكرب  ظامل  لكل  عربة  وقومه  لفرعون  وجلَّ  عزَّ  اهلل  وإهالك 
تفرعن عىل الناس فيام آتاه اهلل من ملك وظن أنه خملد ونيس أن ملكه زائل وأن إقامته 
يف ملكه مؤقتة وإن ربك لباملرصاد لكل طاغية.. فسبحان ذي اجلربوت وامللكوت 

والكربياء والعظمة()2).

5- التجرد هلل عزوجل يف القرب والقصد..

)1) جزء من حديث رواه مسلم ]2577[.
)2) موسوعة فقه القلوب ج1 ص 144.. حممد بن إبراهيم التوجيري.
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د بامُللهْك َأنَِف أن يتذلل ملخلوق.. ألن املعرفة  فمن َعَرَف أن اهلل تعاىل هو امُلتوحِّ
ب إليه وقصده سبحانه وتعاىل.. أي  باملكه توجب للمرء املؤمن التجرَد له يف الُقرهْ
يتجرد له هو فقط جل وعال.. فليس له رٌب سواه وال يشاركه يف قلبه أحد يظن أنه 
ينفع أو يرض.. ال يشاركه يف قلبه أحد يظن أنه خيافه أو خيشاه.. ال يشاركه يف قلبه 
بُِل عليه كإقباله أو  ِرِه أو ُيقهْ أحد حيبه كمحبة اهلل.. ال يشاركه يف قلبه أحد يذكره َكِذكهْ
يطمئن له كإطمئنانه.. ال يشاركه يف ذلك يشء وال جَيهُْمل بالعبد املريد هلل تعاىل أن 

يتذلل للعبيد وهو جيد من مواله ما يريد))).

6- الثقة يف اهلل عزوجل...
فاملسلم الواثق باهلل ُيوقن بأّن اهلل لن يرتكه ولن ُيضيعه إذا ما ختىل عنه كل من يف 
البال  دائاًم هادئ  تراه  لذا  الناس..  عند  بام  ثقته  من  أكرب  اهلل  عند  بام  فثقته  األرض 

ساكن النفس إذا ادهلمت وزادت عليه اخلطوب واهلموم.

7- حمبة اهلل سبحانه وتعاىل..
القرآن ملًكا  القلوب من  : )فاذا شهدت  القيم  إبن  ويف ذلك يقول اإلمام 
وتنفق  منه  القرب  يف  وتنافس  حتّبه  ال  فكيف  شأنه  هذا  مجياًل  جواًدا  رحياًم  عظياًم 
أنفاسها يف التودد اليه ويكون أحب اليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا 
كل ما سواه؟.. وكيف ال تلهج بذكره ويصري حبه والشوق اليه واألنس به غذاؤها 

وقوهتا ودواؤها بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ومل تنتفع بحياهتا؟()2).

)1) الفتوحات اإلهلية رشح األسامء احلسنى للذات العلية ]امَلِلُك وامَلالُِك وامَلِليُك سبحانه وتعال[ ص 31.
)2) الفوائد ص35.
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َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه

نِِه َفُع ِعنهَْدُه إاِلَّ بِإِذهْ َمن َذا الَِّذي َيشهْ
ومن متام ملكه وعظيم سلطانه أنه ال يتجارس أحد عىل أن يشفع ألحد عنده إال 
بإذنه له يف الشفاعة.. فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك ال يقدمون عىل شفاعة 

ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  )حب  هلم  يأذن  حتى 
يث حج مج جح( ]النَّجم 26[.

فاهلل ال يأذن ألحٍد أن يشفع إال فيمن ارتىض واليرتيض إال توحيده واتباع رسله 
فمن مل يتصف هبذا فليس له يف الشفاعة نصيب... وهذا دليل عىل انفراد اهللّ بامللك 
ملن  ويأذن  يشاء  يشاء ويمنع من  يعطى من  املسيطر عىل كل يشء  فهو  والسلطان 

يشاء ويعطى ملن يشاء وهو املنفرد باألمر والتدبري.
وهكذا )فالعبيد مجيعا يقفون يف حرضة األلوهية موقف العبودية ال يتعدونه وال 
يتجاوزونه.. يقفون يف مقام العبد اخلاشع اخلاضع الذي ال يقدم بني يدي ربه وال 
جيرؤ عىل الشفاعة عندهإال بعد أن يؤذن له فيخضع لإلذن ويشفع يف حدوده.. وهم 
ال  الذي  احلد  عند  يقفون  ولكنهم  اهلل  ميزان  يف  ويتفاضلون  بينهم  فيام  يتفاضلون 
يتجاوزه عبد... إنه اإلحياء باجلالل والرهبة يف ظل األلوهية اجلليلة العلية يزيد هذا 
اإلحياء عمقا صيغة االستفهام االستنكارية التي توحي بأن هذا أمر ال يكون وأنه 

مستنكر أن يكون فمن هو هذا الذي يشفع عنده إال بإذنه())).
اهلل أكبر.. 

أين الوجهاء.. أين الشفعاء.. أين الكرباء.. أين العظامء؟! 
]مريم 95[ كلهم  )ی جئ حئ مئ ىئ(  عبيد هلل جل جالله  كلهم 

)1) يف ظالل القرآن ج 1 ص 288.
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عبيد له مماليك ال يقدمون عىل شفاعة حتى يؤذن هلم والبد من رضا اهلل عز وجل 
عن الشافع واملشفوع له. 

كلهم عبيد هلل تعاىل.. ال قيام هلم إال بأمره عز وجل.. ففي أرضه يمشون وحتت 
قهره يعيشون.. وبأمره يسريون.. ويف سلطانه يتحركون.. ومن رزقه يأكلون.. ال 

حول هلم وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم.
والشفاعة اصطالًحا هي التوسط للغري بجلب منفعة )كشفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهل 
اجلنة بدخوهلا( أو دفع مرضة )كشفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن استحق النار أن ال يدخلها(. 

والشفاعة في اآلخرة تنقسم إلى قسمين:

1. الشفاعة املنفية)1):  
هي شفاعة اآلهلة املزعومة التي ُعبدت من دون اهلل تعاىل 

قال تعاىل: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۋ ۋ ۅ ۅ( ]يونس 8)[.
)إن هؤالء الذين افرتوا عىل اهلل بالرشك به واختذوا أصناما باطلة ال ترضهم وال 
احلق  ويأمر  اآلخرة..  اهلل يف  تشفع هلم عند  إهنا  األصنام  يقولون عن هذه  تنفعهم 
يعلم اهلل  يبلغ املرشكني: هل ختربون اهلل برشيك ال  أن  سبحانه رسوله حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص 
له وجودا يف الساموات وال يف األرض وهو اخلالق لكل ما يف الساموات واألرض 
بقضية  خيلوا  أن  أرادوا  لقد  امُللك...  يف  رشيك  له  يكون  أن  عن  سبحانه  وُمنزه 
لنا  الذين سيشفعون  التوحيد وجيعلوا هلل رشكاء ويقولون إن هؤالء الرشكاء هم 

 ..]86[ الزخرف  املثال:  سبيل  عيل  وهي  للمرشكني..  الشفاعة  نفي  عن  حتدثت  التي  اآليات  )1) راجع 
األنعام ]51[.. األعراف ]53[.. الروم ]13[.. الزمر ]43[.
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عند اهلل.. فيقول احلق سبحانه إن الشفاعة ال يمكن أن تكون عندي إال ملن أذنت له 
أن يشفع... إن الشفاعة ليست حقا ألحد ولكنها عطاء من اهلل())).   

فال شفاعة لكافر يف دخول اجلنة ألن اجلنة حمرمة عىل الكافرين )ٱ ٻ ٻ 
والؤه  كان  فمن  التوحيد..  ألهل  إال  تكون  ال  فالشفاعة   ..]48 ]املدثر  ٻ( 

لغري اهلل ورسوله واملؤمنني فهو حمروم.
ومن كان من جند الباطل يسعى يف نرصة مذهب هدام فهو حمروم.

ومن اعتقد أن غري منهج اهلل هو األصلح للحياة فهو حمروم.
ومن سخر أو جحد أو أنكر من منهج اهلل فهو حمروم.

ولذا فإن اهلل تعاىل ال يقبل شفاعة خليله إبراهيم يف أبيه آزر املرشك...
َرَة  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »يلقى اإبراهيم اأباه اآزر يوم القيامة  َعنهْ َأيِب ُهَريهْ
ل  لك  اأقل  اأمل  اإبراهيم:  له  فيقول  وغربة..  قرتة  اآزر  وجه  وعلى 
تع�سيني.. فيقول اأبوه: فاليوم ل اأع�سيك.. فيقول اإبراهيم: يا رب اإنك 
الأبعد.  اأبي  من  اأخزى  خزي  فاأي  يبعثون  يوم  تخزيني  ل  اأن  وعدتني 
فيقول اهلل تعاىل: اإين َحرمت اجلنة على الكافرين ثم يقال: يا اإبراهيم 
يف  )اأي  متلطخ  ال�سبع-  -ذكر  بذيخ  هو  فاإذا  فينظر  رجلك  حتت  انظر 

رجيع اأو دم اأو طني) فيوؤخذ بقوائمه فيلقى يف النار«)2).

2- الشفاعة املثبتة:
املشفوع  الشافع.. ورضاه عن  هبا.. ورضاه عن  تعاىل  اهلل  إذن  ثالثة:  ورشوطها 

له... وهي أنواع:

)1) تفسري الشعراوي ج2 ص 1098.
نتنه.. وقيل احلكمة يف  يتمرغ يف  آزر عىل هيئة ضبع  اهلل يمسخ  أن  واملعني:  البخاري ]3350[  )2) رواه 

مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه ولئال يبقي يف النار عيل صورته فيكون فيه غضاضة عيل إبراهيم.
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 )- الشفاعة العظمى أو العامة: 
وهي من املكارم التي خص اهلل تعاىل هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي تتعلق باخلالئق عموًما 
تفصيل  السنة  يف  ثبت  الشفاعة  هذه  اخلصوص..  وجه  عىل  املحمدية  باألمة  –ال 
القول فيها ويف املقدمات التي تسبقها.. حيث يلجأ العباد إىل عدد من الرسل عليهم 
القضاء وإراحتهم  الصالة والسالم كي يكونوا شفعائهم عند اهلل من أجل فصل 
الفصل  رغبة  وتظل  يعتذرون  الرسل  ولكن  املذهلة..  وشدائده  املوقف  هول  من 
يف القضاء بني اخلالئق قائمة.. ويستجيب رسول اهلل علية الصالة والسالم ويشفع 
ويشّفع ويتحقق– بإكرام اهلل املطلب العام اجللل وهذه الشفاعة هي املقام املحمود 

الذي وعده به ربه عز وجل )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ( ]اإلرساء 79[.

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أيت رسول  قال:  هريرة   أيب  بسنده عن  البخاري يف صحيحه  روى 
قطعة  منها  أخذ  ]أي  هنسة  منها  فنهس  تعجبه  وكانت  الذراع  إليه  فرفع  بلحم.. 
مم  تدرون  وهل  القيامة،  يوم  النا�س  �سيد  »اأنا  قال:  ثم  أسنانه[  بأطراف 
ي�سمعهم  واحد،  �سعيد  يف  والآخرين  الأولني  النا�س  اهلل  يجمع  ذلك؟ 
الداعي وينفذهم الب�سر، وتدنو ال�سم�س، فيبلغ النا�س من الغم والكرب 
األ  بلغكم،  قد  ما  ترون  األ  النا�س:  فيقول  يحتملون،  ول  يطيقون  ل  ما 
النا�س لبع�س: عليكم  اإىل ربكم؟ فيقول بع�س  تنظرون من ي�سفع لكم 
بيده،  اهلل  خلقك  الب�سر،  اأبو  اأنت  له:  فيقولون  اآدم   فياأتون  باآدم، 
ونفخ فيك من روحه، واأمر املالئكة ف�سجدوا لك، ا�سفع لنا اإىل ربك، األ 
اآدم: اإن ربي قد  ترى اإىل ما نحن فيه، األ ترى اإىل ما قد بلغنا؟ فيقول 
واإنه  مثله،  بعده  يغ�سب  ولن  مثله،  قبله  يغ�سب  مل  غ�سًبا  اليوم  غ�سب 
غريي،  اإىل  اذهبوا  نف�سي،  نف�سي  نف�سي  فع�سيته،  ال�سجرة  عن  نهاين 
الر�سل  اأول  اأنت  اإنك  نوح،  يا  فيقولون:  نوًحا  فياأتون  نوح.  اإىل  اذهبوا 
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األ  ربك،  اإىل  لنا  ا�سفع  �سكوًرا،  عبًدا  اهلل  �سماك  وقد  الأر�س،  اأهل  اإىل 
اإن ربي عز وجل قد غ�سب اليوم غ�سًبا  ترى اإىل ما نحن فيه؟ فيقول: 
دعوة  يل  كانت  قد  واإنه  مثله،  بعده  يغ�سب  ولن  مثله،  قبله  يغ�سب  مل 
اإىل  اإىل غريي، اذهبوا  دعوتها على قومي، نف�سي نف�سي نف�سي، اذهبوا 
اإبراهيم. فياأتون اإبراهيم فيقولون: يا اإبراهيم، اأنت نبي اهلل وخليله من 
اأهل الأر�س، ا�سفع لنا اإىل ربك، األ ترى اإىل ما نحن فيه؟ فيقول لهم: اإن 
ربي قد غ�سب اليوم غ�سًبا مل يغ�سب قبله مثله، ولن يغ�سب بعده مثله، 
احلديث–  يف  حيان  اأبو  –فذكرهن  كذبات  ثالث  كذبت  كنت  قد  واإين 
نف�سي نف�سي نف�سي، اذهبوا اإىل غريي، اذهبوا اإىل مو�سى. فياأتون مو�سى 
فيقولون: يا مو�سى، اأنت ر�سول اهلل، ف�سلك اهلل بر�سالته وبكالمه على 
النا�س، ا�سفع لنا اإىل ربك، األ ترى اإىل ما نحن فيه؟ فيقول: اإن ربي قد 
غ�سب اليوم غ�سبا مل يغ�سب قبله مثله، ولن يغ�سب بعده مثله، واإين قد 
قتلت نف�سا مل اأومر بقتلها، نف�سي نف�سي نف�سي، اذهبوا اإىل غريي، اذهبوا 
اإىل عي�سى. فياأتون عي�سى فيقولون: يا عي�سى، اأنت ر�سول اهلل، وكلمته 
األ  لنا،  ا�سفع  �سبيا،  املهد  يف  النا�س  وكلمت  منه،  وروح  مرمي  اإىل  األقاها 
ترى اإىل ما نحن فيه؟ فيقول عي�سى: اإن ربي قد غ�سب اليوم غ�سبا مل 
يغ�سب قبله مثله قط، ولن يغ�سب بعده مثله - ومل يذكر ذنبا - نف�سي 
ملسو هيلع هللا ىلص. فياأتون حممدا  اإىل حممد  اإىل غريي، اذهبوا  نف�سي نف�سي، اذهبوا 
اأنت ر�سول اهلل، وخامت الأنبياء، وقد غفر اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فيقولون: يا حممد 
لك ما تقدم من ذنبك وما تاأخر، ا�سفع لنا اإىل ربك، األ ترى اإىل ما نحن 
فيه؟ فاأنطلق فاآتي حتت العر�س، فاأقع �ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح 
اهلل علي من حمامده وح�سن الثناء عليه �سيئا مل يفتحه على اأحد قبلي، 
راأ�سي  راأ�سك، �سل تعطه، وا�سفع ت�سفع، فاأرفع  ارفع  ثم يقال: يا حممد 
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فاأقول: اأمتي يا رب، اأمتي يا رب، فيقال: يا حممد اأدخل من اأمتك من ل 
ح�ساب عليهم من الباب الأمين من اأبواب اجلنة، وهم �سركاء النا�س فيما 
�سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نف�سي بيده، اإن ما بني امل�سراعني 

من م�ساريع اجلنة كما بني مكة وحمري، اأو: كما بني مكة وب�سرى«)1).

2- الشفاعة يف دخول اجلنة: 
ِة«)2). نَّ َ ُل �َسِفيٍع يِف اجلجْ َعنهْ َأَنٍس  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اأََنا اأَوَّ

عن أنس  قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنا اأول النا�ِس ي�سفُع يف اجلنة واأنا اأكرُث الأنبياء 
تبًعا«)3).

3- شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لُعصاة املؤمنني.. 
بذنوهبم  النار  دخول  استوجبوا  قد  أمته  من  العصاة  من  لنوع  شفاعته  وهي 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بن حصني عن  البخاري عن عمران  منها: روى  فيشفع هلم يف اخلروج 
قال: »يخرج قوم من النار ب�سفاعة حممد ملسو هيلع هللا ىلص فيدخلون اجلنة وي�سمون 

اجلهنميني«)4).

4 – شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف عمه أيب طالب..
اهلل  خصه  للرسول  خصوصية  وهذه  القيامة  يوم  العذاب  من  اهلل  عنه  خيفف  أن 
تعاىل هبا وذلك ألن األصل أن الكافر ال شفاعة له... عن العباس بن عبد املطلب 
: أنه قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: ما أغنيت عن عمك فإنه كان حيوطك ويغضب لك؟ قال: 

»هو يف �سح�ساح من نار ولول اأنا لكان يف الدرك الأ�سفل من النار«)5).

)1) متفق عليه: رواه البخاري ]3162[ ومسلم]194[.
)2) رواه أمحد.

)3) رواه مسلم ]196[.
)4) رواه البخاري]6191[.

)5) متفق عليه: رواه البخاري]3670[ ومسلم ]209[.
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5- شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقوم من أهل اجلنة يف زيادة ثواهبم ورفع درجاهتم..
َم الهِْقَياَمِة  ِمننَِي َيوهْ ُمؤهْ ُه اهللَّ: ).. َوَكَذلَِك َشَفاَعُتُه لِلهْ َقاَل شيخ اإلسالم ابن تيمية َرمِحَ
ِل  لِِمنَي َوَقدهْ ِقيَل إنَّ َبعهَْض َأههْ َ املهُْسهْ َرَجاِت ُمتََّفٌق َعَليهَْها َبنيهْ ِع الدَّ يِف ِزَياَدِة الثََّواِب َوَرفهْ

َعِة ُينهْكُِرَها())). الهْبِدهْ
6- شفاعة األنبياء واملالئكة والعلامء والشهداء..

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسوُل  قاَل  قال:  يَكِرَب  ِد  َمعهْ بِن  َداِم  املِقهْ عن  وغريه  الرتمذي  روى 
ِمَن  َعَدُه  َمقجْ َعٍة ويَرى  ُدفجْ اأَّوِل  َلُه يف  َفُر  ُيغجْ اٍل:  ّت ِخ�سَ �سِ »لل�ّسِهيِد عنَد اهلل 
على  ُع  َوُيو�سَ رَبِ الأكجْ الَفَزِع  ِمَن  َوَياأجَْمُن   ، ِ الَقربجْ َعَذاِب  ِمنجْ  وُيَجاُر  ّنِة،  َ اجلجْ
 ِ َنَتنيجْ اثجْ َيا وما فيها وُيَزّوُج  الّدنجْ ِمَن   ٌ الَياُقوَتُة منها َخريجْ الَوَقاِر،  َتاُج  ِه  راأجْ�سِ

ِعنَي ِمنجْ اأَقاِرِبِه«)2). ِعنِي َوُي�َسّفُع يف �َسبجْ وِرالجْ ُ َجًة ِمَن احلجْ بِعنَي َزوجْ و�سجْ

كام ورد يف احلديث الصحيح أيًضا أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 
اأي  ال�سيام  يقول  القيامة  يوم  للعبد  ي�سفعان  والقراآن  »ال�سيام  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
ربي منعته الطعام وال�سراب طول النهار ف�سفعني فيه ويقول القراآن اأي 

ربي منعته النوم طول الليل ف�سفعني فيه قال في�سفعان«)3).

إخواني في اهلل...
الغرور  إىل  يدعو  ما  األمر  فليس يف  واجلزاء  العمل  قوانني  تبطل  الشفاعة ال  إن 
أو التهاون يف ترك ما كلف اهلل به عباده.. فاألصل والقاعدة هي قانون اجلزاء كام 

قال تعاىل )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ( ]الزلزلة7-8[... وإنام ]شفاعة الشافعني يف يوم احلساب بعد أن تنصب 

)1) جمموع الفتاوى ]149/1[..
)2) رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.

)3) رواه أمحد والطرباين وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ]3882[.
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املوازين وتنرش الدواوين وتكشف األوراق وتقرأ الكتب أشبه بوضع ]جلان الرأفة[ 
والرسوب  للنجاح  وضعت  التي  املقاييس  إن  الدنيا..  يف  الشهادات  امتحانات  يف 
هناك  ولكن  الدرجة  ونصف  الدرجة  عىل  ممتحن  كل  وحياسب  اجلميع  يف  حمّكمة 
من تستحق ورقته أن تعرض عىل ]جلنة الرأفة[ حيث يكون قريًبا من النجاح وإن مل 
يستحقه بموجب العدل الصارم بل بموجب الرمحة.. فهذا يقرب لنا مبدأ الشفاعة 
فهي ليست لعتاة املجرمني وطغاة الظاملني.. فهؤالء ال يقبل نبي وال صّديق أن يشفع 

هلم إنام يشفعون للمقاربني ممن ضعف عزمه وزلت قدمه ومل تسعفه التوبة())).
فياللعجب ممن يظن أن )شفاعة املصطفي ملسو هيلع هللا ىلص سيناهلا مجيع املسلمني يوم القيامة 
اهلل  صلوات  الكريم  الرسول  أن  معتقدين  أوزار  من  محلوا  أو  آثام  من  فعلوا  مهام 
بجرمهم  النار  يدخلون  وال  يعذبون  فال  القيامة  يوم  هلم  سيشفع  عليه  وسالمه 
القلب  يف  وقر  ما  ولكن  بالتحيل  وال  بالتمني  ليس  اإليامن  أن  ونسوا  وذنوهبم.. 
وصدقه العمل.. وإن قوًما أهلتهم األماين وخرجوا من الدنيا وال حسنة هلم وقالوا 

نحسن الظن باهلل، كذبوا ولو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل )ٹ ڤ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک( ]النساء 23)- 24)[)2).

)1) الشفاعة يف اآلخرة بني النقل والعقل ص 41-42.. د. يوسف القرضاوي.
)2) منهج القرآن يف عرض عقيدة اإلسالم ص450-451..مجعة أمني عبد العزيز.



94

]يْعَلُم َما َبْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم[

َفُهمهْ ِدهيِمهْ َوَما َخلهْ َ َأيهْ َلُم َما َبنيهْ َيعهْ
[... )وفيها عدة أقوال: َفُهمهْ ِدهيِمهْ َوَما َخلهْ َ َأيهْ َلُم َما َبنيهْ ]َيعهْ

• ]ما بني أيدهيم[= ما قبل خلقهم.. ]وما خلفهم[ = ما بعد موهتم 
• وقيل ]ما بني أيدهيم[ = ما أظهروه.. ]وما خلفهم[ = ما كتموه 

• وقيل ]ما بني أيدهيم[ = يعني اآلخرة ألهنم يقدمون عليها.. ]وما خلفهم[= 
الدنيا ألهنم خيلفوهنا وراء ظهورهم.

• وقيل الـمـراد ]بني أيدهيم[ املحسوســات املشاهدة ]وما خلفهم[ املعقوالت 
الغيبية... وكل هذه األقوال حمتملة واملراد أنه سبحانه عامل بام كان قبلهم وبام كان 
عامل  يفعلوه..  ال  وبام  فعلوه  بام  عامل  عنهم..  خفي  وبام  هلم  خطر  بام  عامل  بعدهم.. 
بأمور الدنيا وأمور اآلخرة.. عامل بالغيب والشهادة.. فسبحان من وسع كل يشء 

علاًم وأحاط بكل يشء قدًرا[))).
إن ]اهلل تعاىل عليم بكل يشء.. مل يسبق معرفته جهل.. وال يعدو عليها نسيان.. 
والباطن..  بالظاهر  والغد..  باألمس  حميط  وعلمه  الواقع..  ختالف  أن  يمكن  وال 

بالدنيا واآلخرة.
قد يعرف اإلنسان شيئا عن حارضه.. وقد يذكر طرفا من ماضيه.. وما وراء ذلك 
من  قليال  إال  الطويل  ماضيه  من  يذكر  ال  اإلنسان  أن  بيد  عامء..  إليه  بالنسبة  فهو 

احلوادث وال يدري من تاريخ العامل الذي يعيش فيه شيئا طائال.
لكن اهلل – وحده- حييص أعاملنا املاضية ساعة ساعة ويسجل أحوال العامل الغابر 

)1) املقصد األسني يف تفسري آية الكريس.. ص 32.. د. أمحد الرشقاوي.
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دولة دولة وحادثة حادثة )مح جخ حخ مخ جس حس ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ( ]طه )52-5[.

وهناياته  بداياته  ويكشف  وخوافيه  بواطنه  فيجيل  يشء  كل  عىل  يرشق  علم  إنه 
ويكتنه ذاته وصفاته. 

فالشهود والغيب لديه سواء.. والقريب والبعيد والقايص والداين.. 
والعلم اإلهلي يرشف عىل كل يشء إرشاًفا تاًما وهييمن عىل أطوار املوجودات- ما 

حيس منها وما يتوهم- هيمنة كاملة())).
الثانية  يف  بل  الدقيقة  يف  َحَدث  من  األرض  يف  حيدث  كم  تتخيلوا  أن  )ولكم 
الواحدة.. كم تسقط من أوراق وتنزل من أمطار ويموت من برش ويولد من ولدان 
وحتمل من أرحام ويتحرك من حيوان ويطري من طري؟ بل حتى اهلواُء الذي يتنفسه 
اإلنسان واحليوان والنبات واخلطوات التي يمشوهنا واملاء الذي يرشبونه والطعام 
َتَمَع  الذي يأكلونه كل ذلك ال يكون إال بتقدير اهلل تعاىل وعلمه وأمره!!.. ولِو اجهْ
ثانية  يف  األرض  أحداث  حيصوا  أن  عىل  علم  من  أوتوا  وما  بتقنياهتم  كلُّهم  الَبرَشُ 
جيري  ما  ويعلم  بل  ويعلمها  حيصيها  وحده  تعاىل  واهلل  ذلك  استطاعوا  ملا  واحدة 

مب  خب  حب  جب  يئ  )ىئ  والساموات  واألرض  واملجرات  الكواكب  سائر  يف 
حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب 

مخ( ]الطَّالق 2)[))2).
قطرات  الدنيا من  بحار  ما يف  رمال.. وعدد  األرض من  ما يف صحاري  )فعدد 
وعدد ما يف األشجار من ورقات.. وعدد ما يف األغصان من ثامر.. وما يف السنابل 
من حبوب.. وما يف رؤوس البرش وجلودهم من شعر.. ثم ما يمكن أن يطرأ عىل 

)1) عقيدة املسلم ص 89 بترصف.. الشيخ حممد الغزايل.
)2) حمارضة تأمالت يف آية الكريس.. الشيخ إبراهيم احلقيل.
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هذه األعداد الكثرية من أحوال شتى وما حتتاج إليه يف وجودها من قوى متجددة 
وما يعرتهيا من أوصاف متغايرة.. ذلك كله يستوعبه شعاع واحد من أشعة العلم 

التي ال تدري عقولنا من كنهها قليال )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]امللك 3)-4)[.. وهذا العلم من خصائص 

الذات املقدسة())).

أخي في اهلل...
إن التأمل يف علم اهلل عزوجل الشامل الكامل املستقيص لكل ما حولنا )من شأنه 
أن حيدث يف النفس رجة وهزة.. النفس التي تقف عارية يف كل حلظة أمام بارئها 
الذي يعلم ما بني يدهيا وما خلفها.. يعلم ما تضمر علمه بام جتهر ويعلم ما تعلم 
تدريه...  وال  هي  تعلمه  ال  مما  وآت  ماض  من  هبا  حييط  ما  ويعلم  جتهل  بام  علمه 
شعور النفس هبذا خليق بأن حيدث فيها هزة الذي يقف عريانا بكل ما يف رسيرته 
أمام الديان كام أنه خليق بأن يسكب يف القلب االستسالم ملن يعرف ظاهر كل يشء 

وخافيه()2). 
)يا ترى ماذا سيكون قولنا أمام هذه العظمة والقدرة والعلم واإلحاطة التي 

يتصف هبا موالنا جل جالله وتقدست أسامؤه؟! 
هل يليق بنا أن يأتينا أمره فال نطيع؟! ونعلم هنيه فال نلتزم؟! نبرُص آياته يف الكون 
ويف أنفسنا ونشاهد إتقان صنعه يف كل يشء وننظر يف هذه األرض العظيمة بجباهلا 
ذلك  فنتعاظم  نعلمه  ال  وما  نعلمه  مما  عليها  األحياء  ومجيع  وبحارها  وأهنارها 
ونعجب منه! أفال يقودنا ذلك إىل تعظيم مقّدرها وخالقها وآمرها ومدبرها الذي 

خضع له كل يشء؟! 

)1) عقيدة املسلم.. ص 89.
)2) يف ظالل القرآن ج1 ص 289.
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ملاذا ال ختشع منا القلوب وملاذا ال تدمع العيون تعظياًم هلل تعاىل وإجالالً؟
نا اهلل حقيقة املعرفة وقدرناه حق قدره.. من يعيص اهلل يف خلواته؟ ويبطر  هل َعَرفهْ
انتهكنا ِمنهْ حمارم  بإنعامه عليه؟ انظروا كم ضيعنا من فرائض اهلل وحقوقه! وكم 
اهلل وحدوده! فهل حقُّ اخلالِق العظيم أن يقابل عىل إنعامه وإحسانه بالكفران())).  
 إن اآليات التي تتحدث عن علم اهلل تعاىل وشموله وإحاطته كثرية جًدا يف كتاب 
واملحبة  واإلجالل  العظمة  وتزرع  النفوس  وهتز  باأللباب  تأخذ  آيات  تعاىل..  اهلل 
واإلكبار.. وهذه اآليات هلا أمهيتها وهلا أثرها العميق لدى أويل األلباب وأود أن 

أقف معك أخي القاريء مع ثالث آيات من كتاب اهلل تعاىل لنتأملهم ونتدبرهم: 

• اآلية األولي: 
قوله عزوجل )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

حت( ]األنعام 59[.
 )هذه اآلية العظيمة.. من أعظم اآليات تفصياًل لعلمه املحيط وأنه شامل للغيوب 
كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه وكثري منها َطَوى علمه عن املالئكة املقربني 
الرباري والقفار  ما يف  يعلم  العاملني وأنه  املرسلني فضاًل عن غريهم من  واألنبياء 
حيواناهتا  من  البحار  يف  وما  والرتاب  واحلىص  والرمال  واألشجار  احليوانات  من 

ومعادهنا وصيدها وغري ذلك مما حتتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها()2).
اهلل أكرب.. ياللعظمة اإلهلية.. )الورقة تسقط بعلمه.. اهلمسة تنبس بعلمه الكلمة 
تقال بعلمه.. النية تعقد بعلمه.. القطرة تنزل بعلمه.. اخلطوة تنقل بعلمه.. علَم احلي 
واخلايف،  والبادي  واجلهر،  والرس  والغائب،  واحلارض  واليابس،  والرطب  وامليت، 

)1) حمارضة تأمالت يف آية الكريس.
)2) تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي ص 259.
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والكثري والقليل أحاط علمه املطلق بكل موجود، واطالعه التام بكل خملوق، فال 
يشء،  إحاطته  عن  يفوت  وال  يشء،  اطالعه  عن  يعزب  وال  يشء،  علمه  عن  يند 
ال الغائب تسرته غيبته عن علم اجلليل، وال اخلايف حيجبه خفاؤه عن العظيم، وال 
الصغري احلقري ختفيه دقته عن اطالع اللطيف اخلبري.. النجوى عنده جهر، والرس 

)ىئ  لديه عالنية، واخلايف لديه مكشوف.. ثم تأمل أخي احلبيب يف قوله تعاىل: 
ىئ ی ی ی ی(.

 )فإحاطة علمه تعاىل حلركة الورقة الساقطة ُأنموذٌج ألحوال سائرها ألن الذي ال 
يغفل عن الورقة امليتة الساقطة ال شكَّ أن علَمه حميٌط بغريها من األحوال واحلركات 
ويمتدُّ علُمه تعاىل من حركِة الورقِة امليتِة الساقطِة إىل حركة البزوغ والنَّامء لكل حبٍة 

يف بطن األرض())).

الثانية:  • اآلية 
قوله عزوجل )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڃ( ]سبأ 2[.
اهلل عزوجل يعلم كل ما يلج يف األرض ويدخل فيها من بذور وماء وثامر وكنوز 
ودفائن وأجسام، ويعلم كل ما خيرج منها من نبات وأشجار، وحيوان ومياه ومعادن 
وأحجار، ويعلم ما ينزل من السامء من مطر وثلوج وصواعق وأرزاق وما يعرج 
فيها ويصعد إليها من املالئكة وأعامل العباد... وهو مع ذلك كله الغفور الرحيم، 

ملن يفرط يف واجب الشكر والثناء لصاحب هذه النعم.
وما أمجل ما قاله األستاذ سيد قطب  وهو يتفيأ ظالل هذه اآلية: 

)ويقف اإلنسان أمام هذه الصفحة املعروضة يف كلامت قليلة فإذا هو أمام حشد 

)1) بصائر احلق يف سورة األنعام ص 62 للشيخ عبد احلميد طهامز.
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هائل عجيب من األشياء واحلركات واألحجام واألشكال والصورواملعاين واهليئات 
ال يصمد هلا اخليال.. ولو أن أهل األرض مجيعا وقفوا حياهتم كلها يتتبعون وحيصون 
ما يقع يف حلظة واحدة مما تشري إليه اآلية ألعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقني.. فكم 
من يشء يف هذه اللحظة الواحدة يلج يف األرض؟ وكم من يشء يف هذا اللحظة 
خيرج منها؟.. وكم من يشء يف هذه اللحظة ينزل من السامء؟.. وكم من يشء يف 
فيها؟.. كم من يشء يلج يف األرض؟.. كم من حبة ختتبى ء  اللحظة يعرج  هذه 
زاحفة  هامة ومن  دودة ومن حرشة ومن  األرض؟ كم من  أوختبأ يف جنبات هذه 
تلج يف األرض يف أقطارها املرتامية؟.. كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز ومن إشعاع 
كهرباء تندس يف األرض يف أرجائها الفسيحة.. وكم وكم مما يلج يف األرض وعني 
اهلل عليه ساهرة ال تنام؟... وكم خيرج منها؟.. كم من نبتة تنبثق؟.. وكم من نبع 
يفور؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟.. وكم من مستور ينكشف؟ 
وكم من حرشة خترج من بيتها املستور؟ وكم وكم مما يرى ومما ال يرى.. ومما يعلمه 
البرش ومما جيهلونه وهو كثري؟... وكم مما ينزل من السامء؟.. كم من نقطة مطر؟ 
وكم من شهاب ثاقب؟ وكم من شعاع حمرق وكم من شعاع منري؟ وكم من قضاء 
نافذ ومن قدر مقدور؟ وكم من رمحة تشمل الوجود وختص بعض العبيد وكم من 
رزق يبسطه اهلل ملن يشاء من عباده ويقدر.. وكم وكم مما ال حيصيه إال اهلل.. وكم 
مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما ال 
يعرفه اإلنسان؟ وكم من دعوة إىل اهلل معلنة أو مسترسة مل يسمعها إال اهلل يف عاله؟ 
التي نعلمها أو نجهلها متوفاة وكم من ملك  وكم من روح من أرواح اخلالئق 
يعرج بأمر من روح اهلل وكم من روح يرف يف هذا امللكوت ال يعلمه إال اهلل ثم كم 
من قطرة بخار صاعدة من بحر ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وكم وكم مما ال 
يعلمه سواه؟.. كم يف حلظة واحدة؟.. وأين يذهب علم البرش وإحصاؤهم ملا يف 
الشامل  اهلل  العد واإلحصاء وعلم  الطوال يف  األعامر  الواحدة ولو قضوا  اللحظة 
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اهلائل اللطيف العميق حييط هبذا كله يف كل مكان ويف كل زمان.. وكل قلب وما 
فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات حتت عني اهلل())).

الثالثة:  • اآلية 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  عزوجل:  قـولــه 

ڎ ڎ ڈ ڈ( ]الرعد 8[.
خيرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية بعموم علمه وسعة اطالعه وإحاطته بكل يشء.

وتأمل قوله تعاىل: )چ چ چ چ ڇ ڇ(.
 )هكذا عىل اإلتساع.. اتساع األرض التى نعيش عليها عىل األقل.. 

)ڇ ڇ( فليعمل اخليال جاهًدا إلحصاء كل أنثى إذا استطاع.. إن )كل 
أنثى( ال تشمل إناث اإلنسان وحده.. فالسياق أشمل. 

إنام تشمل كام حيدد اللفظ بالضبط )كل أنثى(.. إناث اإلنسان.. وإناث احليوان 
وإناث الطري وإناث األسامك وإناث احلرشات.. وكل أنثى ختطر عىل البال.. فليجر 
اخليال الهًثا ال إلحصاء كل أنثى فذلك »حمال«!! بل إلحصاء األجناس واألنواع 
جمموعة  كل  جمموعاًت..  جمموعات  اإلناث  هذه  وليتخيل  إناث..  هلا  التى  فقط 
حتمل اسم اجلنس الذى تتبعه أوالنوع.. ثم لريكز اخليال عىل خط من اللوحة أدق.. 
عىل أرحام هذه اإلناث.. ال عىل اإلناث بكاملها.. ثم لريكز عىل خط أدق.. عىل ما 
حتمل هاتيك األرحام وليجر الهًثا مرة أخرى ال لإلحصاء فذلك »حمال«!!!.. بل 
لتصور تفصيالت ما حتمل كل أنثى يف رمحها.. تفصيالت كل نوع عىل حدة.. هذه 
إناث حتمل أجنة أناسَى.. وهذه إناث حتمل أجنة حيوان.. وهذه إناث حتمل أجنة 
انتقل إىل خط أدق.. خذ عامل األناسى وارقب  طري.. وهذه.. وهذه.. وهذه.. ثم 

)1) يف ظالل القرآن ج 5 ص 2891 -2892.
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التفصيالت: 
هذه أنثى حتمل ذكًرا.. وهذه حتمل أنثى..تتبع بخيالك هذه اجلزئية وامض هبا يف 
أرجاء األرض.. تعال إىل خط أدق.. هذه حتمل جنينًا أبيض اللون.. وهذه حتمل 

أصفر.. وهذه حتمل أسود..
تعال إىل خط أدق.. هذا اجلنني كبري احلجم.. وهذا متوسط احلجم وهذا ضئيل 

احلجم..
تعال إىل خط أدق.. هذا جنني أزرق العينني.. وهذا عسىل.. وهذا أسود..

هل تعب خيالك؟.. ال.. انتظر إن التفصيالت ما زال فيها مزيد ..
بليد  وهذا  اخليال..  متوسط  وهذا  زكى..  جنني  هذا  أخفى!..  خط  إىل  تعال 
الذهن.. ولسنا نحن الذين نرى ذلك أو نعلمه األن وهو جنني ولكننا نتحدث عن 

علم اهلل !
ونتابع بخيالنا قوله تعاىل: )چ چ چ چ ڇ ڇ(.

تعال إىل خط أكثر خفاء!.. هذا جنني كتب له يف اللوح املحفوظ أنه طويل العمر.. 
وهذا ينقص العمر.. وهذا شقى.. وهذا سعيد..

هل ما يزال يف خيالك بقية من قدرة يتتبع هبا ذلك العامل اهلائل املعجز الذى فتحته 
تلك األلفاظ الستة من األية؟

تنتفخ  رحم  كل  ڌ(  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  األية  بقية  هبا  تتبع  بقية  فلتبق 
باحلمل.. وتغيض بالوضع.. كل رحم من ماليني املاليني من األجناس واألنواع.. 

كلها.. كلها ىف علم اهلل الشامل الذى ال يند عن علمه يشء.
أنثى ويتابع محلها  يتابع كل  الدوار وأنت تطلق خيالك هنا وهناك  هل أصابك 

ويتابع نمو كل محل ويتابع وضع كل محل ويتابع كل رحم وهى تغيض؟ 
خذ هذه البقية الباقية من األية قبل أن يكف خيالك عن املتابعة عجًزا وهلًثا وعجًبا 
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كذلك... )ڎ ڎ ڈ ڈ(..وعد من جديد ]إىل من يشء[.. لتتابعه 
)حت خت مت ىت  القدر  املقدار أى  مرة أخــرى.. ىف مـجــال أخر! وسواء كان 

يت( ]القمر 49[.
لكل  )أن  بمعنى  أو كانت  مفرًدا خللق كل يشء..  قدًرا خاًصا  هناك  أن  بمعنى 
يشء من املخلوقات حجاًم معينًا موزوًنا يف تقدير اهلل(.. سواءا كان هذا املعنى أو 
ذاك.. أو كالمها مًعا.. فليحاول اخليال أن يمىض يتابع كل يشء بقدره ومقداره.. 
الذى  الشامل  اهلل  فهناك علم  اإلطالق  متابعة يشء عىل  ارتد عاجًزا عن  إذا  حتى 

يشمل ما عجز اخليال عن تصوره.. جمرد تصوره.. وال نقول عده وأحصاه!())). 
.) َفُهمهْ ِدهيِمهْ َوَما َخلهْ َ َأيهْ َلُم َما َبنيهْ اآلثار اإليامنية والسلوكية ملعرفة العبد أن اهلل )َيعهْ

1- اخلوف من اهلل عز وجل وخشيته ومراقبته يف السر والعلن..
إذا أيقن أن اهلل تعاىل عامل بحاله مطلع عىل باطنه وظاهره.. فإن ذلك  العبد  ألن 
يدفعه إىل االستقامة عىل أمر اهلل عز وجل ظاهًرا وباطنًا فتزكوا أعامل قلبه وجوارحه 
»اأن تعبد اهلل كاأنك تراه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  الذي قال عنه  ويصل إىل مرتبة اإلحسان 

فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك«)2).

ختفى  ال  وأنه  ومراقبته  وشموله  وإحاطته  تعاىل  اهلل  علم  سعة  يعلم  حينام  فاملرء 
عليه خافية وال تغيب عنه ذرة وأنه معه أينام كان.. يعلم خلجات األنفس وخواطر 
املرء هذه احلقائق استقامت  إذا متثل  القلوب وخائنة األعني وما ختفي الصدور.. 
حياته وخشعت جوارحه وطابت أقواله وحسنت أعامله ألنه يعلم أن اهلل عزوجل 

هو القائل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

)1) دراسات قرآنية ص 166 – 168.
)2) متفق عليه: رواه البخاري]37[ ومسلم ]8[.
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ڃ ڃ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]املجادلة 7 [.
)إن هذه حقيقة مؤنسة من جانب.. مذهلة مرهبة من جانب آخر.. مذهلة بروعة 
البرشي عىل  القلب  القربى وهي كفيلة حني حيسها  الرب.. مؤنسة بظالل  جالل 
حقيقتها أن ترفعه وتطهره.. وتدعه مشغوالً هبا عن كل أعراض األرض وزينتها.. 
دنس ومن كل  والتحرج من كل  احلياء  مع  دائمة  دائم وخشية  تدعه يف حذر  كام 
حت(  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  )مئ  غفلة  كل  ومن  جهالة 

]األحزاب 54[.

منه  تستحي  إليه؟ ومتى  تفر  إىل رهبا؟ ومتى  الشاردة  األنفس  تؤوب هذه  فمتى 
ومتى توقره وتعظمه؟.. إهنا تقف عارية يف كل حلظة أمام بارئها الذي يعلم ما بني 
أيدهيا وما خلفها ويعلم رسها وجهرها ويعلم ما حييط هبا من ماض وآت مما ال 
تعلمه هي وال تدريه... فام أجدر اإلنسان الذي يقف عرياًنا بكل ما يف رسيرته أمام 
امللك الديان ويتقلب يف نعمه ليله وهناره ويبارزه باملعايص يف أرضه بال حياء وال 
خوف.. ما أجدره أن يتوب إىل ربه وما أحراه أن يستسلم ملن يعرف ظاهره وباطنه 

ورسه وعالنيته())).

 2- التسليم والرضا بقدر اهلل..
اللوح  يف  سبحانه  عنده  وكتابتها  وقوعها  قبل  لألمور  تعاىل  اهلل  بعلم  فاليقني 
اهلل  يقضيه  ما  إزاء  والطمأنينة  السكون  العبد  قلب  يف  يثمر  خلقها  قبل  املحفوظ 
اهلل  بعلم  إال  حتدث  مل  التي  واملكروهات  كاملصائب  القدرية  األحكام  من  تعاىل 

ڭ  ۓ  ۓ  )ے  أنه  يعلم  فاملؤمن  ولعًبا...  عبًثا  ليست  وأهنا  وحكمته  تعاىل 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

)1) موسوعة فقه القلوب ج1 ص 186-185.
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ېئ( ]احلديد 22- 23[.
ومتر  به  متر  التي  واألحداث  هو  أنه  وشعوره  تصوره  يف  يستقر  )حني  وهكذا 
الذرات  الوجود.. وأن هذه  ذرات يف جسم كبري هو هذا  بغريه واألرض كلها.. 
كله  ذلك  وأن  لبعض  بعضها  الدقيق الزم  الكامل  التصميم  كائنة يف موضعها يف 
مقدر مرسوم معلوم يف علم اهلل املكنون.. حني يستقر هذا يف تصوره وشعوره فإنه 
حيس بالراحة والطمأنينة ملواقع القدر كلها عىل السواء فال يأسى عىل فائت أسى 
يضعضعه ويزلزله وال يفرح بحاصل فرحا يستخفه ويذهله ولكن يميض مع قدر 
اهلل يف طواعية ويف رىض.. رىض العارف املدرك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن 

يكون())).  
)وكل إنسان -يف جتاربه اخلاصة- يستطيع حني يتأمل أن جيد يف حياته مكروهات 
كثرية كان من ورائها اخلري العميم ولذات كثرية كان من ورائها الرش العظيم.. وكم 
من مطلوب كاد اإلنسان يذهب نفسه حرسات عىل فوته ثم تبني له بعد فرتة أنه كان 
إنقاذا من اهلل أن فوت عليه هذا املطلوب يف حينه.. وكم من حمنة جترعها اإلنسان 
الهثا يكاد يتقطع لفظاعتها ثم ينظر بعد فرتة فإذا هي تنيشء له يف حياته من اخلري ما 
مل ينشئه الرخاء الطويل.. إن اإلنسان ال يعلم واهلل وحده يعلم.. فامذا عىل اإلنسان 

لو يستسلم؟!()2).

3 - التسليم ألحكام اهلل الشرعية..
بام  عليم  حكيم..  عليم  لدن  من  إهنا  حيث  هبا  واالغتباط  والفرح  هبا  والرىض   
يصلح لعباده وجيلب هلم اخلري والسعادة يف الدارين فيأمرهم به.. وعليم بام جيلب 
أعلم  سبحانه  فهو  منه  وحيذرهم  عنه،  فينهاهم  الدارين  يف  والشقاء  الرش  لعباده 

)1) يف ظالل القرآن ج 6 ص 3493.
)2) يف ظالل القرآن ج1 ص 225.
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بخلقه وما يصلح هلم من أنفسهم )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]امللك 4)[.

4- إن يقني العبد بعلم اهلل تعاىل الشامل لكل شيء..
ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم.. إن ذلك يثمر 
يف القلب الرجاء واألنس باهلل تعاىل ويدفع اليأس والقنوط من القلب ألن العبد إذا 
أيقن أن ربه سبحانه يعلم حاله وال ختفى منه خافية يف ليل أو هنار يف بر أو بحر أو 
سامء فإن ذلك يثمر يف قلب املؤمن تعلقه بربه تعاىل العامل بأحوال عباده فيترضع بني 
يديه ويوجه شكواه إليه ويلقي بحاجته عند بابه فإذا وافق هذا االنطراح واالنكسار 
حسن ظن باهلل تعاىل وقوة اضطرار مل تتخلف اإلجابة وجاءه الفرج من ربه العليم 

احلكيم الرب الرحيم())).

)1) وهلل األسامء احلسني فادعوه هبا ص 345- 346.
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ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَا َشاء َوالَ ُيِيُطوَن ِبَشْيٍء مِّ

ويف مقابل علم اهلل العظيم فإنه أخرب عن خلقه فقال )ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ(.. ولنا هنا وقفات:

• هذه اجلملة بيان لنقصان علم املخلوق بجوار علم اخلالق وذلك من ناحيتني: 
أوالمها: أن أحًدا من البرش ال يستطيع أن يعلم كل يشء بل إن ما جيهل أضعاف 

كثرية مما يعلم كام قال تعاىل: )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( ]اإلرساء 85[.
الثانية: أن اجلزء الذى يعلمه البرش من األشياء علمه فيه ناقص كل النقص وهذا 
)ى ائ ائ ەئ ەئ( أى أهنم اليعلمون  ما قرره سبحانه ىف قوله تعاىل 
شيًئا واحًدا علم إحاطة واستغراق لكل ما يشتمل عليه وعلم اإلحاطة هو العلم 
الكامل.. ولقد فرسه األصفهانى بقوله ]اإلحاطة باليشء علاًم هى أن تعلم وجوده 
وجنسه وكيفيته وغرضه املقصود به وبإجياده وما يكون به ومنه وذلك ليس إال هلل 
تعاىل(.. وعلم اإلنسان ال يكون إال بالقدر الذى يشاؤه اهلل سبحانه وتعاىل ولذلك 
كان االستثناء ىف قوله سبحانه )وئ وئ ۇئ( إذ إنه إذا كان علم اإلحاطة الكامل 
ليشء ال يمكن أن يكون إال هلل العليم اخلبري.. فاهلل سبحانه يعطى البرش من العلم 
استعداد  البرش عىل  يريده سبحانه ويقدره وقد خلق  الذى  بالقدر  ببعض األشياء 

له))).
• املقصود من قوله تعاىل ]من علمه[ كام ذكر املفرسون معنيني:

). العلم.. بمعني علم ذات اهلل وصفاته.
2. العلم.. بمعني املعلوم ]علم األشياء[.

)إن اهلل سبحانه وهب اإلنسان املعرفة مذ أراد إسناد اخلالفة يف األرض إليه ووعده 

)1) زهرة التفاسري ج 2 ص 939.
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أن يريه آياته يف اآلفاق ويف األنفس ووعده احلق وصدقه وعده فكشف له يوما بعد 
يوم وجيال بعد جيل يف خط يكاد يكون صاعدا أبدا عن بعض القوى والطاقات 
والقوانني الكونية التي تلزم له يف خالفة األرض ليصل هبا إىل أقىص الكامل املقدر 
له يف هذه الرحلة املرسومة.. وبقدر ما أذن اهلل لإلنسان يف علم هذا اجلانب وكشف 
له عنه بقدر ما زوى عنه أرسارا أخرى ال حاجة له هبا يف اخلالفة.. زوى عنه رس 
احلياة وما يزال هذا الرس خافيا وما يزال عصيا وما يزال البحث فيه خبطا يف التيه 
بال دليل.. وزوى عنه رس اللحظة القادمة فهي غيب ال سبيل إليه والسرت املسدل 
دوهنا كثيف ال جتدي حماولة اإلنسان يف رفعه وأحيانا تومض من وراء السرت ومضة 
لقلب مفرد بإذن من اهلل خاص ثم يسدل السرت ويسود السكون ويقف اإلنسان عند 
باخلالفة  يتعلق  ما ال  يتعداه.. وزوى عنه أرسارا كثرية.. زوى عنــه كل  حده ال 
كاهلباءة..  الفضاء  يف  السابحة  الصغرية  الذرة  تلك  هي  واألرض  األرض..  يف 
ومع ذلك يفتن اإلنسان بذلك الطرف من العلم الذي أحاط به بعد اإلذن.. يفتن 
فيحسب نفسه يف األرض إهلا ويكفر فينكر أن هلذا الكون إهلا وإن يكن هذا القرن 
العرشون قد بدأ يرد العلامء حقا إىل التواضع والتطامن فقد بدأوا يعلمون أهنم مل 
املتعاملون الذين حيسبون أهنم قد علموا  يؤتوا من العلم إال قليــاًل! وبقي اجلهال 

شيًئا كثرًيا())).
 إن هذا العلم الذي يعلمه اإلنسان املحدود من علوم الدين والدنيا إنام هو من 
تعليم اهلل تعاىل له واختصاصه له بالعقل وقابليته التعلم وإال فاإلنسان كام قال عنه 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  وجل:  عز  خالقه 
وئ وئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]النحل 78[.

 وهذا العلم الذي عند اإلنسان مهام كثر وتفرع فإنه ال يساوي شيًئا البتة عند علم 

)1) يف ظالل القرآن ج 1 ص 289.
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اهلل تعاىل.. وما أحسن ما وصف به اخلرض علم اإلنسان بالنسبة إىل علم خالقه عز 
وجل حينام قال ملوسى  وهو يرى طـائًرا ينقر يف البحر ليأخـذ من مـائه فقال: 
)يا موسى إن معك علـم مل يعلمنيه اهلل تعاىل ومعي علم مل يعلمكه اهلل عــز وجل.. 
العصفور  هذا  نقص  ما  مثل  إال  اهلل  علم  من  وعلمك  علمي  نقص  ما  موسى  يا 

بمنقاره من البحر())).
)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  إذا يقول:  العظيم  وصدق اهلل 

ی ی ی جئ حئ مئ( ]الكهف 09)[.
• تأمل يف التعبري القرآين ]حييطون[.. ففيه إشارة لطيفة )ألنك قد تدرك معلوما 
أو  اهلل  بعلم  حتيط  أن  تقدر  ال  أنك  سبحانه  فأوضح  جهات  من  وجتهله  جهة  من 
الدائرة.. لكن  قدرته.. ألن معنى اإلحاطة أنك تعرف كل يشء مثل املحيط عىل 
االستنباط..  قوانني  من  اهلل  آتانا  بام  نعلم  ونحن  ما  جزئية  نعلم  أن  يمنع  ال  ذلك 
فهناك مقدمات نستنبط منها نتائج وقول اهلل ]إاِلَّ باَِم َشآَء[ هو إذن منه سبحانه بأنه 
املعلوم  هذا  وكان  معلومه  من  شيئا  يعلموا  أن  هلم  يشاء  بأن  خلقه  عىل  سيتفضل 
ينكشف.. وكل يشء  أن  اهلل للرس  يأذن  ثم  الكون  خفيا عنهم ومستورا يف أرسار 
اكتشفه العقل البرشي كان مطمورا يف علم الغيب وكان رًسا من أرسار اهلل وبعد 
ذلك أذن اهلل للرس أن ينكشف فعرفناه بمشيئته سبحانه فكل رس يف الكون له ميالد 
كاإلنسان متاما أي أن له ميعاًدا يظهر فيه وهذا امليعاد يسمى مولد الرس.. لقد كان 
ـ  نستفيد  كنا نحن  لقد  يعلمه..  مل  منه وإن  يستفيد  العامل  الرس موجودا وكان  هذا 
عىل سبيل املثال ـ من قانون اجلاذبية ومل نكن نعلم قانون اجلاذبية.. وكذلك النسبية 

كنا نستفيد منها ومل نكن نعلمها وهذا ما يبينه لنا احلق يف قوله )وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]فصلت 53[.. ما دام قال سبحانه 

)1) متفق عليه: رواه البخاري]3401[ ومسلم ]2380[.
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)وئ( فهذا يعني أنه سبحانه سيولد لنا أرساًرا جديدة وهذا امليالد ليس 
إجياًدا وإنام هو إظهار())).

بالنسبة لعلم  الكريم إىل عدة شواهد تدل عىل نقص علم اخللق  القرآن  • أشار 
اخلالق.. نكتفي منها بشاهدين)2):

). عدم معرفة املالئكة أسامء األشياء املعروضة عليهم: 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىل:)ٱ  قال 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]البقرة 30 -33[.. 
ذاتًيا  علاًم  يعلمون  ال  وأهنم  اهلل..  من  علمهم  أن  عىل  املالئكة  جواب  دل  وهكذا 

مبارًشا.. ولذلك ال يعلمون األشياء التي مل يعلمهم اهلل إياها.
 : 2. عدم معرفة اجلن موت سليامن 

)ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  قال تعاىل: 
حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث( ]سبأ 4)[.
وهكذا أظهرت اآليات عجز اجلن وقصور علمهم أمام علم اخلالق سبحانه.

)1) تفسري الشعراوي ج 2 ص 1100.
)2) ومنها أيضا: اقدام إبراهيم عيل ذبح ابنه عليهام السالم من غري علمه بالنتيجة مسبقا]الصافات 102-

111[ – عدم معرفة يعقوب مكان وجود ابنه املفقود يوسف عليهام السالم وحاله – عدم معرفة سليامن 
عايه السالم سبب غياب اهلدهد ]النمل 20 -28[.. راجع ]رشح آية الكريس فضائلها وخواصها للشيخ 

أمحد الطهطاوي[.
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َماَواِت َواأَلْرَض[ ]َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

َض اَمَواِت َواألَرهْ ِسيُُّه السَّ َوِسَع ُكرهْ
وهذا  اإلهلي..  امُللك  حدود  مها  واألرض  الساموات  أن  األذهان  إىل  املتبادر  )إن 
اهلل  وآيات  اهلل..  آيات  من  مها  فحسب..  اإلهلي  امللك  آثار  بعض  فإهنام  خطأ.. 
الشاهدة بجالله ال حياط هبا.. وكرسيه من الرحابة بحيث يسع الساموات واألرض 

وسائر ما ال نحيص من آيات.. ونحن ال ندري ما الكريس؟
العايل عىل  به من اإلرشاف اإلهلي  ما توحي  ما ندركه من هذه اجلملة هو  وكل 
سائر اخللق ما نري منه وما ال نري.. وأن الساموات واألرض ما يستغرقان إال جزءا 

من امللكوت الواسع الذي اشتمل عليه هذا الكريس())).
إن هذه )اجلملة دالة عىل عظمة اهلل تعاىل ومقامه وجالله وهي تقرير ملا سبق من 
كامل ألوهيته وحياته وقيوميته وملكه وعلمه.. وتعليل ملا يأيت بعدها من كامل قدرته 
وحفظه للخلق... وذلك أنه إذا كان سبحانه وجل يف عاله هو اإلله احلق وهو احلي 
باملخلوقات  علمه  أحاط  وقد  واألرض  السموات  مالك  وهو  اخللق  بشأن  القائم 
كلها.. فيتقرر من ذلك أن له املقام األعىل والقدر األعظم ذاًتا ومكاًنا.. وال يمكن 
القائم بشأهنا كلها وهو املحيط  ألحد أن يكون له ملك السموات واألرض وهو 
بعلمها إال وهو العظيم يف ذاته وقدره وعلوه وسلطانه.. وإذا كان كذلك فهو حميط 
مقام  بيان  أن  شك  وال  ُظُهام(  ِحفهْ َيُؤوُدُه  )َوالَ  بعده  قال  وهلذا  وحفًظا  قدرًة  هبم 
أنه  تعاىل من حيث  أدل عىل كامل عظمته  السموات واألرض  الذي وسع  كرسيه 
تعاىل ال حد ملقامه وعظمته.. بل إنه تعاىل أعظم من كل عظيم وأكرب من كل كبري.. 

)1) اجلانب العاطفي من اإلسالم ص 28.. الشيخ حممد الغزايل.
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جل وعال يف ملكوته فكان بيان مقام كرسيه أدل عىل املقصود())).
والكريس خملوق عظيم بني يدي العرش وهو أعظم من السموات واألرض وهو 
بالنسبة للعرش كأصغر شئ.. فعن أيب ذر الغفاري أنه سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الكريس 
عند  ال�سبع  والأر�سني  ال�سبع  ال�سموات  ما  ذر  »يااأبا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال 

الكر�سي اإل كحلقة ملقاة باأر�س فالة«)2).

أخي في اهلل...
إذا كان هذه حالة الكريس أنه يسع الساموات واألرض عىل عظمتهام وعظمة من 
فيهام.. والكريس ليس أكرب خملوقات اهلل تعاىل بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش 
وما ال يعلمه إال هو.. فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من احلكم 

واألرسار ما أودع؟
وأود أن أقف معك أخي القاريء لنتأمل سويا طرًفا من آيات اهلل تعاىل الباهرات 

يف الكون ]الساموات واألرض[ استجابة لقوله تعاىل: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ( ]يونس )0)[ لعلنا ندرك جزًءا يسرًيا من عظمة اهلل عزوجل.

انظر إىل )هذه األرض الفسيحة وقد ُسقيت ورويت بامء احلياة فتغلغل إىل أعامقها 
فاكتّظت أعاليها بالنعم الوافرة من أهنار جارية وأشجار مثمرة وزروع نرضة وجبال 
وداعب  املغّردة..  الطيور  جوانبها  يف  رّفت  مرتامية..  واسعة  وبحار  راسية  شاخمة 

النسيم ما عليها من زينة األشجار املحننة فبدت كأهنا عروس ختتال يف حللها.
ويزيد  بلطف  ينقص  املمدود  الظّل  تأّمل يف  ومغيبها..  الشمس  مطلع  وتأّمل يف 

تأمل يف اخلضّم الزاخر والعني الفّوارة والنبع الروّي.
تأّمل يف النبتة النامية والربعم الناعم والزهرة املتفّتحة واحلصيد اهلشيم.

)1) قوة اإليامن وترسيخه يف ضوء آية الكريس.. د. حممد بن عبد اهلل الربيعة.
)2) رواه البيهقي وابن حبان يف صحيحه.
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تأّمل يف الطائر السابح يف الفضاء والسمك السابح يف املاء والدود السارب والنمل 
الدائب... تأمل يف صبح أو مساء يف هدأة الليل أو يف حركة النهار..

بعظمة  العبَد  ويشعر  العجيب..  اخللق  القلَب هلذا  ذلك حيّرك  التأمل يف كل  إن 
اخلالق تبارك وتعاىل.

هذه األحياء املبثوثة يف كل مكان فوق سطح األرض ويف تضاعيفها..
ويف أعامق البحر ويف أجواء الفضاء.. 

أرساب من الطري ال يعلم عددها إال اهلل.. وأرساب من النحل والنمل وأخواهتا ال 
حيصيها إال اهلل.. وأرساب من احلرشات واهلوام واجلراثيم ال يعلم مواطنها إال اهلل.. 
وأرساب من األسامك وحيوان البحر ال يطلع عليها إال اهلل.. وقطعان من األنعام 
والوحش سائمة وشاردة يف كل مكان.. وقطعان من البرش مبثوثة يف األرض يف كل 
مكان.. ومعها خالئق أربى عدًدا وأخفى مكاًنا يف الساموات من خلق اهلل.. كلها 

جيمعها اهلل حني يشاء ال يضل منها فرد واحد وال يغيب())). 
وسع  الكريس  أن  لنذّكر  نعود  الكون..  جنبات  يف  الرسيعة  الرحلة  هذه  وبعد 
السموات واألرض.. والكريس بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة يف أرض فالة وفضل 
واألرضون  السبع  والسموات  احللقة..  عىل  الفالة  كفضل  الكريس  عىل  العرش 

السبع وما بينهن وما فيهن يف الكريس كحلقة ملقاة بأرض فالة.
ومحلة العرش مالئكة عظام ال يعلم عظم خلقهم إال اهلل.. وال يعلم قوهتم إال اهلل 

وال يعلم عددهم إال اهلل.. حيملون العرش بقدرة اهلل..
واهلل تبارك وتعاىل فوق سامواته مستو عىل عرشه عال عىل خلقه ال خيفى عليه يشء 
من أمرهم... وإذا كانت هذه عظمة كرسيه.. فكم تكون عظمة عرشه الذي وصفه 

)1) خطبة آيات اهلل يف الكون.. الشيخ عبد الباري الثبيتي.
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بأنه عظيم )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]النمل 26[.
وكم تكون عظمة الرب الذي استوى عليه جلَّ جالله؟ 

العظمة  له  جالله  جل  اهلل  أذهاننا...  يف  خيطر  ومما  نتصور  مما  أعظم  اهلل  عظمة 
الكاملة التي ال ختطر عىل بال.

فواعجباه...
كيف يطغي اإلنسان ويستكرب عن عبادة اهلل وطاعته؟ 

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]اإلنفطار 7-6[.
عجًبا لك أهيا اإلنسان.. الكون كله ينقاد ملواله.. ويتصل بخالقه اتصال الطاعة 

واالستسالم لكلمته ومشيئته )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]فصلت ))[... فام بالك باإلنسان هذا الضعيف الذليل 

يتكرب ويتبجح ويقارع جبار الساموات واألرض باملعايص واآلثام.
اهلل  خلقها  التي  املخلوقات  لقوة  بالنسبة  ذرة  تساوي  ال  قوتك  أن  علمت  أما 

كالسموات واالرض واجلبال )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]غافر57[.. وقوة املخلوقات كلها ال تساوي 
وفـي  اهلل  بيــد  كلها  املخلوقات  وقوة  النــاس  وقـوة  اهلل..  لقــوة  بالنسبة  ذرة 

قبضــة اهلل أال ما أجهــل اإلنســاَن بعظمة ربه )ې ې ى ى ائ ائ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ېئ( ]الزمر67[.
إنه اهلل..

إنه اهلل العظيم )يطوي اهلل عزوجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمني 
ثم يقول أنا امللك أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ ثم يطوي األرضني بشامله ويقول 
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أنا امللك أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟())).  
فام لكم ال متلئون القلوب بمحبته؟!.. ما لكم ال متلئون النفوس بعظمته؟!.. 

مالكم ال متلئون األرواح هبيبته وخشيته؟! 
ما لكم أهيا الناس كأنكم سكارى )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]نوح 3)[.

واخلالصة أن هلل سبحانه وتعاىل كرسًيا وعلينا أن نؤمن بوجوده وإن كنا ال ندرك 
كنهه وال نعرف حقيقته إذ ليس ذلك ىف مقدور العقل البرشي)2).

)1) صحيح مسلم ]2788[.
)2) أورد بعض أهل العلم واملفرسين أن الكرسى ىف اآلية كناية عن عظم سلطانه تعايل ونفوذ قدرته وواسع 
علمه وكامل إحاطته.. والذي أراه – وهذا ما عليه مجهور السلف - أننا جيب أن نؤمن بوجود الكريس بدون 

تأويل أو تشيبه أو تكييف فاهلل عزوجل ]ى ى ى ى ى ى ى ى[ ]الشوري 11[.
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َوالَ َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما

بعد أن بني اهلل تعاىل عظم وسعة ملكه.. بني أن ذلك ال يثقله وال يشق عليه أن 
حيفظه وأن يعلمه وأن يترصف فيه كام يشاء سبحانه وتعايل... 

وحياطته  اهلل  حفظ  ىف  الكون  ىف  يشء  كل  أن  عىل  يدل  الكريم  النص  ذلك  ]إن 
فالسامء بأفالكها وطبقاهتا وكواكبها وكل ما فيها يسري عىل نظام حمكم حمفوظ بعناية 
بديع السموات واألرض.. واألرض وما عليها ومن عليها ومافيها ظاهرا وباطنا 
كل ذلك ىف حفظ اهلل خاضع لقوانينه التى سنها ىف خلقه وال يشء يكون فيها أو 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  سبحانه  بإرادته  إال  منها 
ک ک( ]الرعد 8 -9[))).

منتثرة يف ذلك  التي ال حتىص  الساموات واألرض وإىل هذه األجرام  إىل  ]ونظرة 
الفضاء الذي ال تعلم له حدود وكلها قائمة يف مواضعها تدور يف أفالكها حمافظة 
عىل مداراهتا ال ختتل وال خترج عنها وال تبطئ أو ترسع يف دورهتا وكلها ال تقوم عىل 
عمد وال تستند عىل يشء من هنا أو من هناك.. نظرة إىل تلك اخلالئق اهلائلة العجيبة 
جديرة بأن تفتح البصرية عىل اليد اخلفية القاهرة القادرة التي متسك هبذه اخلالئق 

وحتفظها أن تزول()2).
إنه احلق وحده سبحانه وتعاىل الذي حيفظ الساموات واألرض يف توازن عجيب 
َر هلام أن تزوال فلن حيفظهام أحد بعد اهلل.. أي ال يستطيع أحد  ومذهل.. ولئن ُقدِّ
يستطيع  فال  تزوال  أن  اهلل  أراد  وإذا  القهار  الواحد  بقدرة  قائمتان  فهام  إمساكهام.. 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک  الزوال  من  ويمنعهام  يمسكهام  أن  أحٌد 

)1) زهرة التفاسري ج2 ص 981.
)2) يف ظالل القرآن ج 5 ص 2948.
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]فاطر )4[.
حفظ  يثقله  ال  ]أي:  تعاىل  كثري   ابن  احلافظ  قال  ُظُهاَم[..  ِحفهْ َيُئوُدُه  ]َوال 
الساموات واألرض ومن فيهام ومن بينهام بل ذلك سهل عليه يسري لديه وهو القائم 
ُزُب عنه يشء وال يغيب  عىل كل نفس بام كسبت الرقيب عىل مجيع األشياء فال َيعهْ
عنه يشء واألشياء كلها حقرية بني يديه متواضعة ذليلة صغرية بالنسبة إليه حمتاجة 
فقرية وهو الغني احلميد الفعال ملا يريد الذي ال يسأل عام يفعل وهم يسألون وهو 
القاهر لكل يشء احلسيب عىل كل يشء الرقيب العيل العظيم ال إله غريه وال ربَّ 

سواه(.
وأود أن أقف معك أخي القاريء يف جولة رسيعة يف الساموات واألرض لنري يد 

القدرة اإلهلية وهي حتفظ الساموات واألرض ومن فيهام.. 
ولنبدأ بالسامء هذه القبة الزرقاء املحيطة بالكون من مجيع اجلهات من الذي بناها 

هذا البناء؟.. ما هذه القوة العظيمة التي نظَّمتها هذا التنظيم؟ 
ما الذي حيملها وأنت ترى أنه ال يمسكها عمد وال جدار؟

ر سعة هذه السامء؟ أم تراه عاجًزا عن أن يدرك هلا  وهل يستطيع أحد أن يتصوَّ
ًرا )چ ڇ ڇ ڇ ڇ  اًل مفكِّ ا؟. فانظر أهيا اإلنسان إىل السامء متأمِّ هناية أو حدًّ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]امللك 4[.
نها بالكواكب تلمع فيها لياًل؟..  من الذي زيَّ

من الذي يمسك نجومها يف هذا الفضاء الواسع وكم من نجم أكرب من األرض 
بماليني املرات؟..

من الذي يسريِّ هذه الكواكب مجيعها فال يصدم كوكب كوكًبا وال خيرج نجم عن 
جمراه قيد ُأنملة؟ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]احلجر6)[.

إهنا عظمة اهلل عزوجل.. تلك العظمة التي ال تتناهى... فام خلهْق هذه النجوم كلها 
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[ وذلك  وإمدادها وتسيريها وتدبري شؤوهنا إال بأمر واحد منه تعاىل وبكلمة ]كنهْ
ب لك احلقيقة التي هي أعظم من أن يدركها إدراك أويصل إىل كنهها عقل  لفظ يقرِّ

أي خملوق من املخلوقات.
يات يستعني هبا احليوان واإلنسان  انظر إىل الشمس وما يف أشعتها من خاصِّ ثم 
والنبات عىل احلياة.. الشمس يف موضعها يف الفضاء وُبعدها املناسب عن األرض 
الربيع والصيف واخلريف والشتاء وأنه لوال  البنَّاءة هبا وتوليدها بذلك  وعالقتها 
الشمس ملا نَبَت نبٌت وال ُحصد زرع وال نضجت ثامر وملا عاش إنسان وال حيوان 
نت الغيوم ونزلت الثلوج  ر ماء البحر وملا هبَّت الرياح وملا تكوَّ ولوال الشمس ملا تبخَّ

ل الليل والنهار. نت الفصول وال تشكَّ واألمطار ولوال الشمس ملا تكوَّ
فانظر أهيا اإلنسان إىل الشمس يف خلقها وتكوينها فمن أين هي تستمد حرارهتا 
وضياءها؟. ومن أين ُتوقد هذه الشمس؟. وما الذي جيري فيها فإذا هي تشع لك 

ك هبذه احلرارة والضياء. هذا الشعاع ومتدُّ
ثم انظر إىل تنظيم حرارهتا واستمرار هذا التنظيم فهي دوًما ثابتة االشعاع ضمن 
نظامها الدوري السنوي الفصيل وحلوهلا يف األبراج فال تعرتهيا زيادة وال نقصان 
ضمن تنظيمها هذا ولو أهنا زادت حرارهتا أو نقصت عن ذلك الختل نظام األرض 

وملا أمكنت احلياة. 
أن  فلو  واألرض  الشمس  بني  الكائن  املناسب  البعد  هذا  إىل  اإلنسان  أهيا  انظر 
الشمس كانت أقرب من األرض مياًل واحًدا وذلك بخروجها عن مدارها ألحرقت 
ها ما يف األرض من حيوان وإنسان ونبات ولو أهنا كانت أبعد مياًل أيًضا عن  بحرِّ
سامء أو سقف مدارها هذا أثناء دورهتا السنوية عىل األبراج وحول األرض لكان 
هْكن عليه احلياة.. فمن الذي وضعها يف موضعها املناسب  ًدا ال مُت وجه األرض متجمِّ
الشمس  بني  االرتباط  وذلك  اجلاذبية  هذه  إىل  انظر  احلال؟..  هذا  عىل  وجعلها 
هذه  شاهدت  وملا  احلياة  أمكنت  وملا  الدوران  هذا  كان  ملا  ذلك  ولوال  واألرض 
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الفصول وال الليل والنهار وملا آتت األرض ُأكَلها من خمتلف النبات واألثامر. 
أال يليق بك أن تفكر بذلك كله ثم تسائل نفسك من الذي خلق هذه الشمس 
يمد  الذي  من  سريمها؟..  يف  مًعا  وربطهام  باألرض  قرهنا  الذي  من  وأوجدها؟. 
املناسب  البعد  الذي جعلها عىل هذا  بتلك احلرارة والضياء دوًما؟.. من  الشمس 
الذي  املمد  الرب  ذلك  أليس  حكيم؟..  بخبري  املبدع  ذلك  أليس  األرض؟..  من 

ها برب عظيم؟.. أال تدل هذه الشمس عىل اهلل العليم القدير؟. يمدُّ
وإذا انتقلنا إىل القمر تلك )الكتلة العظيمة السابحة يف الفضاء كيف هي تسبح 
وما الذي يمسكها أن تسقط أوأن يصيبها يف جرهيا خلل أواضطراب.. من الذي 
جعله يدور حول األرض مرتبًطا هبا ال يفارقها متنقاًل يف منازله واحًدا فواحًدا آخًذا 
ًسا فإذا انتصف  بالنامء حلظة فلحظة يوًما فيوًما.. يولد أول ما يولد هالالً ضئياًل مقوَّ
الشهر وأصبح بدًرا كاماًل عاد سريته األوىل حتى ينمحق وخيتفي فال يعود يظهر 
وُيرى؟.. من الذي جعله يسري هذا السري املنظَّم فال يستقدم يف سريه وال يستأخر 
وبدأ  وليًدا  عاد  دورته  تمَّ  ما  فإذا  أنملة؟  به  املخصص  مداره  عن  خيرج  وال  حلظة 
فنا عدد السنني واحلساب.. أليس يف القمر ولن نحيص ما يف القمر  شهًرا جديًدا فعرَّ
من آيات داّلة عىل خالقه العظيم، الذي أوجده عىل هذا احلال من اإلتقان والدقة 

والكامل؟.
)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ(
]يس 40-38[.

ننتقل إىل األرض فنقول لو أن دوران األرض حول نفسها كان رسيًعا جًدا  ثم 
تكفنا ساعة  مل  نوم كام  كفتنا ساعة  ملا  بعد ساعة  الليل ساعة  معها  يتجدد  بصورة 
يأتينا من  أيام ثم  الليل مخسة  العمل.. ولو كان دوراهنا بطيًئا بصورة يستمر معها 
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بعده النهار فيدوم مخسة أيام أيًضا لو كان ذلك ملللنا النوم والراحة يف ليلنا كام مللنا 
العمل وأدركنا التعب يف هنارنا وإًذا فدوران األرض جاء منظَّاًم والذي خلق الليل 

والنهار هو الذي سّوى ذلك النظام فجاء كاماًل مناسًبا. 
ة؟..  أليس هناك من قدرة حكيمة وقوة عظيمة مسريِّ

أليس ذلك هو اهلل ربُّ العاملني؟.. 
إليه تعاىل ودالٍّ عىل جالله وعظمته ورمحته باخللق  القائم هباٍد  النظام  أليس هذا 

أمجعني؟
ورمال  أتربة  من  وضع  ما  فيها  وضع  الذي  من  اجلبال  إىل  اإلنسان  أهيا  فانظر 
األجزاء  متامسكة  هي  فإذا  بعض  إىل  بعضها  كتلتها  مجع  الذي  من  وأحجار؟.. 
والذرات!.. من الذي رفعها عن سطح األرض فإذا هي عالية ذاهبة يف الفضاء؟ من 
الذي أرساها يف األرض ووضعها هذا الوضع الثابت فال تتحرك وال تضطرب وال 
ر يف اجلبال وعَظمتها وشموخها  يؤثِّر عليها سري األرض وال دوراهنا؟.. أفال تفكِّ

وُتعظِّم خالقها الذي أوجدها عىل هذا احلال ومنحها هذه العَظمة.
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 

ہ ھ( ]النازعات 30 -33[.
ر  ا خالًيا من النقص وإنك إذا ذهبت تفكِّ وهكذا فكل ما يف الكون جاء كاماًل تامًّ
حيوانه  وبحرياته  بحاره  وأهناره،  جباله  وقمره،  شمسه  وسامئه،  أرضه  الكون:  يف 
ونباته، وحوشه وحرشاته رأيت كل ما فيه كاماًل.. ومهام أرجعت البرص ودقَّقت 

لَِتِجَد نقًصا انقلب إليك البرص خاسًئا حسرًيا.

أخي في اهلل...
قل يل بربك

ماذا لو اختّل نظام هذا الكون قيَد شعرة؟!



120

ماذا لو تصادمت أفالكه؟!
ماذا لو تناثر ما يف الفضاء من أجرامه؟!

ماذا لو حِجبت عنه عناية اهلل طرفَة عني أو أقل من ذلك أوأ كثر؟!
إننا سنهلك وهيلك كل من معنا..

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]الزمر 63-62[.
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وهو العلي العظيم

العلي)))
)هو الذي له العلو املطلق من مجيع الوجوه: علو الذات.. وعلو القدر والصفات.. 
وعلو القهر... فهو الذي عىل العرش استوى وعىل امللك احتوى وبجميع صفات 

العظمة والكربياء واجلالل واجلامل وغاية الكامل اتصف وإليه فيها املنتهى()2).
وقد جاَءت النصوص بإثبات أنواع العلو هلل وهي: 

1- علو الذات.. 
فاهلل تبارك وتعاىل مستو عىل عرشه.. وعرشه فوق خملوقاته.. كام قال تعاىل )ڄ 
 ...]3 ]يونس  ڇ(  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

وقال تعاىل )ڈ ژ ژ ڑ( ]طه 5[.
واهلل مستو عىل عرشه فوق عباده )مئ ىئ يئ جب( ]األنعام 8)[.

وكل ما ورد يف القرآن والسنة النبوية يف بيان علوه جل شأنه فإننا نؤمن به ونقر به 
كام جاء بدون تشبيه وال تعطيل وال تكييف..

فاالستواء معلوم والكيف جمهول والسؤال عنه بدعة وااليامن به واجب وحق..

2- علو القهر والغلب..
يغلبه  منازع وال  ينازعه  فال  ]الزمر 4[  )ۆ ۆ ۈ ۈ(  تعاىل:  قال  كام 
فهو  مل يكن..  يشأ  مل  ما شاء كان وما  قهره وسلطانه..  غالب وكل خملوقاته حتت 
الذي الذى قهر املخلوقات ودانت له املوجودات وخضعت له الصعاب وذلت له 

)1) ورد إسم اهلل العيل يف القرآن الكريم يف ثامنية مواضع: البقرة255- النساء34 – احلج62 – لقامن30 
– الشوري 4، 51. – سبأ23 - غافر12 

)2) تفسري السعدي ج 5 ص487.
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الرقاب. 

3- علو املكانة والقدر والصفات..
لذى أطلق عليه القرآن: )ڃ ڃ( كام يف قوله تعاىل: )ڳ ڳ ڱ( 
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڇ ڇ ڇ(  ]النحل 60[... وقوله: 

]الروم 27[.

الواحد  اإلله  هو  فاهلل  غريه..  يستحقها  ال  التي  العليا  الصفات  األعىل:  فاملثل 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  والنظري  والند  واملثيل  الرشيك  عن  متعال  وهو  األحد 
ٿ(  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

]اإلخالص )- 4[.

والعلو  واجلامل  اجلالل  ويف  واألمر..  اخللق  يف  يشء..  كل  يف  األعىل  املثل  وله 
والكامل.. والعظمة والكربياء.. والترصيف والتدبري.. والسموات واألرض.

ومن معاني العلي أيضا:
• )هو الذي يعلو أن حييط به وصف الواصفني وعلم العارفني.. فتعاىل اهلل علًوا 
العلية وال  كبرًيا يف ذاته وصفاته وأفعاله إذ مل جيعل للخلق سبياًل إلدراك أوصافه 
أفعاله املبنية عىل العلم املحيط واحلكمة البالغة واإلرادة النافذة والقدرة املنفذة... 
فسبحان من ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وتبارك اهلل يف ملكه وتعاىل عىل 
فوق  القاهر  بحمده وهو  واإلنس جلربوته وسبح كل يشء  اجلن  عرشه خضعت 

عباده ال راد لقضائه وال معقب حلكمه.
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ  واألضداد  األنـــداد  عن  املتعـالـي  وهو   •
ٹ( ]الشورى))[.. فال يدانيه أحد مهام علت رتبته فهو الذي يمنع عباده ما 
شاء من فضله ويضع من شاء يف أي رتبة شاء.. وهو ويل النعم كلها.. تعاىل بفضله 
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ورمحته عن الوجود كله())).

اآلثار اإليمانية والسلوكية إلسم اهلل ]العلي[:
)- اخلضوع هلل تعاىل واإلخبات والتذلل له مع حمبته وتعظيمه وإجالله وهذان 
مها ركنا العبودية هلل تعاىل إذ إن حقيقة العبودية هلل تعاىل إنام تنشأ من غاية احلب هلل 
تعاىل مع غاية التذلل له... فاإليامن بعلو اهلل عز وجل ذاًتا وقدًرا وقهًرا يورث يف 
النفس خضوًعا وإخباًتا ملن هذه صفاته... لذا قرن اهلل عزوجل بني األمر بالتسبيح 
وبني علوه فقال )ں ڻ ڻ ڻ(... وهنا )يأمر تعاىل بتسبيحه املتضمن لذكره 
يليق بعظمة اهلل  وعبادته واخلضوع جلالله واالستكانة لعظمته وأن يكون تسبيحا 
تعاىل بأن تذكر أسامؤه احلسنى العالية عىل كل اسم بمعناها العظيم اجلليل وتذكر 

أفعاله التي منها أنه خلق املخلوقات فسواها أي أتقن وأحسن خلقها()2).
2- )التواضع هلل تعاىل وملا أنزل من احلق ألن اإليامن بعلوه سبحانه وقهره لعباده 
يورث يف القلب تواضًعا وحياًء وتعظياًم هلل تعاىل وأوامره ونواهيه ورًضا بأحكامه 
القدرية والرشعية وإذعانه للحق إذا بان له وعلم أنه من عند اهلل تعاىل وتقدس وال 
يرد أحد احلق ويؤثر الباطل عليه إال حني يغفل عن آثار أسامء اهلل عز وجل احلسنى 

ومنها األسامء التي فيها إثبات العلو والعظمة وامللك واحلكمة هلل تعاىل()3).
3- احلذر من العلو يف األرض بغري احلق وجتنب ظلم العباد والتكرب عليهم وقهرهم 
والعدوان عليهم وذلك بتذكر علو اهلل تعاىل وقهره.. فهو سبحانه )املتفرد بالعلو 
املتفرد بالعظمة وما يتطاول أحد من العبيد إىل هذا املقام إال ويرده اهلل إىل اخلفض 
اإلنسان  يعلو ويعظم  ما  اإلنسان  يعلو  واهلوان...  اآلخرة  العذاب يف  واهلون وإىل 

)1) أسامء اهلل احلسني آثارها وأرسارها ص 150 -151.
)2) تفسري السعدي 920/1.

)3) وهلل األسامء احلسني فادعوه هبا ص 260-259.
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ما يعظم فال يتجاوز مقام العبودية هلل العيل العظيم وعندما تستقر هذه احلقيقة يف 
نفس اإلنسان فإهنا تثوب به إىل مقام العبودية وتطامن من كربيائه وطغيانه وترده 
إىل خمافة اهلل ومهابته وإىل الشعور بجالله وعظمته وإىل األدب يف حقه والتحرج من 

االستكبار عىل عباده.. فهي اعتقاد وتصور وهي كذلك عمل وسلوك())).
4- أن يكون ذكرك له وعبادتك إياه عىل قدر علوه وعظمته وأن يعلو قدره يف 

قلبك عىل قدر استحقاقه وجتعل حبه أعىل هم عندك وأسمى مهة لديك.
)اعلم أن اهلل تعاىل خلق يف صدرك بيتا وهو القلب ووضع يف صدره عرشا ملعرفته 
يستوي عليه املثل األعىل، فهو مستو عىل عرشه بذاته بائن من خلقه، واملثل األعىل 

من معرفته وحمبته وتوحيده مستو عىل رسير القلب.
حمبوبه  ملعرفة  عرًشا  أي  األعىل  للمثل  عرًشا  شأنه  هذا  الذي  العبد  قلب  فيبقى 
له من قلب من  فيا  بقلب هذا شأنه..  وحمبته وعظمته وجالله وكربيائه، وناهيك 
بغريه،  يطمئن  أو  يساكن سواه  أن  قلبه  ينزه  فهو  أحظاه  ما  قربه  أدناه ومن  ما  ربه 
فهؤالء قلوهبم قد قطعت األكوان وسجدت حتت العرش وأبداهنم يف فرشهم، فإذا 
استيقظ هذا القلب من منامه صعد إىل اهلل هبمه وحبه وأشواقه مشتاًقا إليه طالًبا له 
حمتاًجا إليه عاكًفا عليه، فحاله كحال املحب الذي غاب عن حمبوبه الذي ال غنى له 
عنه وال بد له منه، ورضورته إليه أعظم من رضورته إىل النفس والطعام والرشاب، 
فإذا نام غاب عنه فإذا استيقظ عاد إىل احلنني إليه وإىل الشوق الشديد واحلب املقلق 

فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأوهلا عند استيقاظه()2). 
5- تنزهيه سبحانه وتعاىل عن كل نقص يف ذاته وصفاته وأفعاله وإثبات صفات 

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  له سبحانه ومحده عىل ذلك  الكامل 

)1) يف ظالل القرآن ج1 ص 290.
)2) الفوائد اإلمام بن القيم.
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]اإلرساء 42- 43[.
العظيم)))

• العظيم...
ذو العظمة واهليبة واجلالل والكامل وهو الكبري املتعال ال يعجزه يشء وال حييط 
العقل بكنه ذاته و ال صفاته.. ال يشء أعظم منه )فهو عظيم يف كل يشء.. عظيم 
يف ذاته ويف أسامئه وصفاته.. عظيم يف رمحته.. عظيم يف قدرته.. عظيم يف حكمته.. 
عظيم يف جربوته وكربيائه عظيم يف هبته وعطائه.. عظيم يف لطفه وخربته.. عظيم 
أحد  فال  املطلق..  العظيم  فهو  ومحده..  وعدله  عزته  يف  عظيم  وإحسانه..  بره  يف 

يساويه وال عظيم يدانيه()2).

• العظيم..
له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم فال يقدر خملوق أن يثني عليه كام ينبغي له 
وال حييص ثناء عليه بل هو كام أثنى عىل نفسه وفوق ما يثني عليه عباده... فهو القائل 
يف احلديث القديس: »العز اإزاري والكربياء ردائي فمن نازعني عذبته«)3).

• العظيم..
ليس لعظمته بداية وال هناية.. عىل مستوى البرش يقولون لك: فالن هذا كان ال 
هلا  البرشية  العظمة  أّن  هذا  معنى  فقرًيا..  كان  وقد  بامله  اآلن عظيم  يملك شيًئا.. 
أساطني  من  دكتور  فالن  مثاًل  أمره  بداية  يف  جندًيا  كان  لقد  ملك..  فالن  بداية.. 
العلم كان جاهاًل من قبل ذلك.. فلهذه العظمة بداية إذا قلت: إنَّ اهلل عظيم.. فليس 

)1) ورد اسم اهلل العظيم يف القرآن الكريم يف ستة مواضع: البقرة 255- الشوري4 – الواقعة 96،74 – 
احلاقة 52،33.. كام ورد يف ثالث مواضع مقرونا بالعرش: التوبة 129 – املؤمنون 86 – النمل 26.

)2) أسامء اهلل احلسني اهلادية إيل اهلل واملعرفة به ص 146.
)3) صحيح مسلم ]2620[.
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لعظمته بداية وال جلالله هناية.. فهو )العظيم يف إلوهيته.. تعبد اخللق مجيًعا طوًعا 
ألنفسهم  يملكون  فال  وجربوته  لقهره  وخضعوا  وكربيائه  لعظمته  ودانوا  وكرًها 
نفًعا وال رًضا وال موًتا وال حياة وال نشوًرا.. وال حول هلم مع حوله وال قوة هلم 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ  قوته  مع 
ڻ ڻ ۀ ہ ہ ہ( ]اإلرساء 44[.

فضله  بعظيم  ويعمهم  رمحته  بواسع  عباده  عىل  يتجىل  رمحانيته  يف  العظيم  فهو 
رمحانيته  يف  العظمة  وآية  أنفسهم..  عىل  أنفسهم  من  هبم  أرحم  ويكون  وإحسانه 
عقوبته  ويؤخر  وهفواته  ذنوبه  من  وكثري  كثري  عن  ويتجاوز  عصاه  من  يرزق  أنه 
ولوال  شيًئا..  نفس  عن  نفس  جتزى  ال  يوم  إىل  مجيعها  عىل  ال  ذنوبه  بعض  عىل 
رمحته بعباده ألهلكهم مجيًعا بذنوهبم وهو الغني عنهم ال تنفعه طاعتهم وال ترضه 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  معصيتهم 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ( ]فاطر 45[.
وهو عظيم يف ملكه يدبر األمر فيه تدبرًيا دقيًقا حمكاًم ال تناقض فيه وال اختالف 
حسب علمه املحيط بام كان وما يكون وما هو كائن ووفق إرادته التي ال ترد وبقدرته 
التي ال حتد بحد.. فامللك كله بيده ليس فيه عوج وال تفاوت وال أدنى خلل قائم 

عليه بذاته ليس مع إله غريه وليس ألحد فيه ذرة وال أدنى منها.
العظامء  أمامها عظمة  الكائنات وتالشت  الذي ذلت لعظمته مجيع  العظيم  وهو 
يف  هو  وكان  شأنه  جل  إليه  االفتقار  أتم  يف  يزالون  وال  فكانوا  واجلن  اإلنس  من 

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  الغنى عنهم  أتم 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]فاطر5)-7)[.

تاًما  تنزهًيا  صوره  بكافة  الظلم  عن  تنزه  فقد  عباده  بني  حكمه  يف  العظيم  وهو   
وجعله بني عباده حمرًما فال يعاقب إال بذنب وال يؤاخذ الناس بذنوهبم إال بعد أن 
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يقيم عليهم احلجة ويعطيهم املهلة الكافية للتوبة واالعتذار.
وهو العظيم يف لطفه بعباده يف مجيع أحواهلم يقدر هلم اخلري حيث كان ويغيثهم 

ائ  ائ  )ى  الدعاء  وخالص  الضــراعة  بأكف  جلأوا  كلمـا  برمحته 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئ  ەئ 

ىئ( ]البقرة 86)[.
وهكذا نري عظمة اهلل تبارك وتعاىل ماثلة يف مجيع أسامئه احلسني وأوصافه العيل.. 
فهو صاحب العظمة التامة يف كل يشء وأسامؤه احلسنى شاهدة عىل ذلك وقد مجعت 
آية الكريس مظاهر العظمة كلها.. وهلذا ختمت هبذا االسم للداللة عىل أنه فلك 

تدور حوله وتنطلق منه وتنتهي إليه مجيع األسامء والصفات واألفعال الربانية())).

اآلثار اإليمانية والسلوكية السم اهلل ]العظيم[:

1- اخلشوع واخلضوع هلل تعاىل..
ولذا  بالعبادة..  وحده  وإفراده  وحمبته  وجربوته  لعظمته  والتذلل  واالستكانة 
تعاىل  هلل  التعظيم  فيها  وأذكارها(  وواجباهتا  )أركاهنا  كلها  التي  الصالة  رشعت 
له يف كل ركعة  ننحني إجالالً  فنحن  بالعبادة..  واخلضوع لعظمته وإفراده وحده 

نركعها ونردد يف إخبات وخشوع وتذلل وخضوع: )سبحان ريب العظيم(.
وكلام أكثر العبد من التأمل يف عظمة اهلل سبحانه حصل له يف قلبه نوع تعظيم من 
الذل هلل واحتقار النفس ومعرفة قدرها وأنه من الرشف العظيم والكبري أن جعلك 

اهلل عبًدا له سبحانه..
فام أمجل أن يعيش اإلنسان يف وجل ورجاء وإجالٍل له سبحانه وتعاىل.. تاهلل لو 
علم العباد ما هلل من العظمة ما عصوه.. ولو علم املحبون ما هلل من اجلالل والكامل 

)1) أسامء اهلل احلسني آثارها وأرسارها ص 132 -134.
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ما أحُبوا غريه.. ولو عِرف الفقراء عظمة غنى الرِب سبحانه ما رجوا سواه.

2- تعظيم أمره سبحانه..
وهنيه وتعظيم نصوص الكتاب والسنة واالستسالم هلا وعدم التقدم بني يدي اهلل 

تعاىل ورسوله برأي أو اجتهاد )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ں( ]احلجرات )[.

واملراد بالتقدم هو خضوع اإلنسان هلواه أو لفكره الشخيص أوملزاجه الذايت بعيًدا 
عن خط اإليامن الذي يوحي به اهلل أو يلهم به رسوله يف احلكم الذي يرّشعه أو يف 
النهج الذي يقّرره أو يف اخلط الذي خيططه.. ما يوحي بأن من الواجب عىل املؤمن 
أن يبقى مشدوًدا إىل أوامر اهلل ونواهيه وإىل رشع الرسول وهنجه يف ما ينفتح عليه 
من قضايا السلوك واحلياة.. فال يسبق بكالمه كالم اهلل وبسلوكه رشع رسول اهلل 

ليكون اخلاضع هلل ولرسوله يف كل يشء.

3- تعظيم شعائر اهلل وحرماته..
)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]احلج 32[.

ا  ومن تعظيم حرمات تعاىل أن يعظم العبد حدود اهلل تعاىل يف نفسه فال ينتهك حدًّ
من حدود اهلل وال يقع فيام حرم اهلل تعاىل وال يقرص يف يشء مما أوجبه اهلل تعاىل عليه 
بل جتده مسابًقا لطاعة اهلل تعاىل عاماًل بام يرضيه سبحانه وتعاىل جمتنًبا كل ما هنى اهلل 

عنه ورسوله. 

4- تعظيم كتاب اهلل..
للقرآن يف نفس املؤمن مكانة ليست ألي كتاب آخر عىل اإلطالق.. فالقرآن هو 
نفوس  يف  تعظياًم  بذلك  وكفى  بتالوته  املتعبد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  املنزل  اهلل  كالم 

املؤمنني.
فاملؤمن يعظم ربه ابتداء فيعظم بالتايل كل يشء يأتيه من عند ربه فكيف بكالم اهلل 
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املنزل املوجه إليه ليهديه سواء السبيل وينري قلبه وطريقه وهيديه خري الدنيا وخري 
اآلخرة؟

بمقدار  عندي  عزيًزا  يكون  مادته  يف  قدير  مؤلف  من  يصلني  الذي  الكتاب  إن 
ما أعرف عن ذلك املؤلف من مكانة يف العلم. فكيف بكتاب رب العاملني القادر 

املقتدر العليم احلكيم؟)))
)إن تعظيم كالم اهلل تعاىل ليس بتجويد قراءته فقط وإقامة حروفه وليس بتزيينه 
افتتاًحا  بجعله  وليس  البيوت  بتعليقه عىل جدران  وليس  وتفخيم طباعته وكتابته 
حروفه  بإقامة  بل  األموات  عىل  بقراءته  وليس  واملنتديات  للمؤمترات  واختتاًما 

وحدوده واالحتكام إليه والعمل به وتعظيم شأنه والسري عىل منهاجه()2).

)1) ركائز اإليامن ص 204.
)2) اهلل أهل الثناء واملجد.. ص438.
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الفصل الثاني

مــالـــي ومـــا لالأغنيــــــاء واأنـت يــــا             ربـــي الـغـنــي ول يحـــــد غنــــاكــــا 
مــالـــي ومــــــا لالأقـــويـاء واأنـت يــــا             ربــي عظيـم الـ�ســــاأن مـا اأقـــواكــــــا 
اإنـــي اأويت لكل مــــاأوى فـي الـحيــاة             فـــمـــــا راأيت اأعـــــز مـن مـــاأواكـــــــا 
وتلم�ست نف�سي ال�سبيل اإىل النجـاة             فـلـــم تــجـــد منجـى �سـوى منجــاكـا 
وبحثت عــن �ســر ال�سعـــادة جاهـًدا             فوجـــدت هـذا الـ�ســـــر فـي تقـواكـا 
فلري�سى عني النا�س اأو فلي�سخطوا             اأنـا لــم اأعـــد اأ�سعـى لـغـيـــر ر�ســاكـا

]الشاعر إبراهيم بديوي[
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عىل  إيامنية  سياحة  يف  الكريس  آية  رحاب  يف  السابقة–  الصفحات  –عرب  ُطفنا 
مرابع األنس وساحات اجلالل وَعّرجنا عىل حدائق الثناء ورتعنا يف رياض التسبيح 

والتهليل... ويبقي السؤال... 
لِِه؟.. ُتُه فامذا َفَعلهَْت من أجهْ َت اهلل؟ فإذا ُقلهَْت عَرفهْ * هل عَرفهْ

َت فيِه عُدواَّ؟..  * هل واَليهَْت فيِه ولًِيا؟ وهل عاَديهْ
َطيهَْت هلل؟ وهلهْ منَعهَْت هلل؟..  * هل َأعهْ

* هل غِضبهْت هلل؟ وهل رضيَت هلل؟.. 
ت هلل؟ وهل سَكتَّ هلل؟  َت له؟.. هل َتَكلَّمهْ كهْت هلل ووَقفهْ * هل حَترَّ

* هل أصبح حبه سبحانه وتعاىل أحب إليك من كل يشء؟.. والعمل عىل رضاه 
ما  كل  عن  واإلبتعاد  يرضيه  ما  بكل  القيام  عىل  فتحرص  الشاغل..  شغلك  هو 

يبغضه؟
* هل عرفته بآالئه؟... هل ذكرته بأوصافه وأسامئه؟...هل شكرته عىل نعامئه؟.. 

هل محدته عىل حسن بالئه؟

إخواني في اهلل.. 
ما أردت من هذا الكتاب أن يكون الغاية منه جمرد تفسري آلية الكريس.. فإذا ما 
التدبر  أن يكون  وانتهي األمر.. ولكني أردت  الكتاب  قراءته أغلقت  انتهيت من 
وكربيائه  وعظمته  بجالله  عزوجل  اهلل  معرفة  إىل  وسيله  الكريس  آية  يف  والتفكر 
وسلطانه ومن ثم اخُلضوع واإلستسالم واإلنقياد التام واملطلق له.. وحمبته سبحانه 

وتعاىل واإلنس به والشوق إىل لقائه.. 
فيا سعادة من وصل إىل ساحل بـحر معرفته.. ورأى عظمة ذاته وأسامئه وصفاته.. 
بلسانه..  ده  فمجَّ وأفعاله  وإحسانه  آالءه  وشاهد  وكامله..  وجالله  مجاله  وأبرص 

ذ بعبادته وطاعته. وعظَّمه يف قلبه.. وشكره بجوارحه.. وتلذَّ
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إن لذة احلياة وروعة األنس وراحة النفس هي يف عبودية اإلنسان لربه.
وللعبودية ركنان أساسان: كامل الذل واخلضوع مع كامل املحبة هلل تعاىل.

وسأحتدث معك بمشيئة اهلل –أخي القاريء– عن هذين الركنني: 

* كمال الذل والخضوع:
 إن شعور اإلنسان بفقره إىل املويل عزوجل وانطراحه عىل عتبة السجود هلل جل 

جالله أقىص درجات العبودية وأّجل مظاهر التذلل وأصدق دالئل اإلذعان
عداه..  من  ونبذ  لربه  اإلنسان  خضوع  يعني  العام  بمفهومه  السجود  )إن 
واإلنكباب بني يديه وحده.. فمنه يأخذ منهجه ويستمد قيمه.. ثم ينطلق يف حمراب 
احلياة ساجدا خاشعا هلل جل جالله.. ال يرفع وجهه إىل غري اهلل.. وال ينرصف قلبه 
عن اهلل.. وبذلك يتفق مع نواميس الكون ومع الفطرة البرشية.. فكل ذرات الكون 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ  جالله  جل  هلل  ساجدة 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ ے ے ۓ ۓ( ]النحل 49-48[)))).
إليه هو حقيقة  يديه واالفتقار  والتذلل بني  له  وهكذا فاخلضوع هلل واالستسالم 
العبودية.. لذا كان )السجود هلل أعظم هيئات العبودية وأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد.. ألن السجود إذعان بالعبودية واعرتاف باأللوهية وخضوع تام 
من  وعتق  الدنيا  قيود  من  وانطالق  اهلوى  من  وحترر  للشيطان  ومنابذة  للمهيمن 
ينتهي من  النفس حديًثا ال  تثري يف  الطاغوت.. والسجود هلل هيئة خاشعة  عبودية 

املحبة للجليل والتمسكن لألحد الصمد واالستسالم للملك السالم )ہ ہ 
ہ())2).

)1) كيف يربمج القرآن احلياة.. عبد املجيد الغييل ص 41.
)2) العظمة ص 246.
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وهذا ما توصل إليه ابن عطاء اهلل  فصاغها لك يف حكمة رائعة:
)حتقق بأوصافك يمدك بأوصافه.. حتقق بذلِّك يمدك بعزه.. حتقق بفقرك يمدك 

بغناه.. حتقق بضعفك يمدك بحوله وقوته(. 
هلل در ابن عطاء اهلل... )ما أعظم أن يكون الضعيف مرتبًطا باهلل القوي! ما أعظم 
ما  لكامله!..  منتهى  ال  الذي  وتعاىل  سبحانه  باهلل  مرتبًطا  العاجز  العبد  يكون  أن 
إنه حينئًذ يتحول إىل  القاهر سبحانه وتعاىل!  الفقري املعدم للغني  أعظم أن خيضع 
صورًة أخرى وإىل معنًى آخر يف هذه احلياة.. إنه يرتبط حينئٍذ بالسامء.. يرتبط بنور 
آدم أول ما خلق عندما  التي نفخها يف خلقة  بنفخة اهلل عز وجل  يرتبط  الوحي.. 
جعل خلقه قبضة من طني ونفخًة من روح.. عندما أراد اهلل عز وجل أن جيعل هلذه 

الروح غذاءها املرتبط بخالقها سبحانه وتعاىل())).

أخي في اهلل... 
)ال تتنكر هلويتك.. قدم نفسك إىل اهلل عىل أساسها، وقف عىل بابه مسرتمًحا.

تقرب إليه بُذّلك الذي أنت مصدره يمدك بعزه الذي هو مصدره.. تقرب إليه 
إليه  تقرب  وشأنه..  وصفه  من  هي  التي  بقوته  يمدك  شأنك  هو  الذي  بعجزك 
بضعفك الذي منه ُخلقت وإليه تعود.. يمدك بحوله الذي قام به ملكوت الساموات 

واألرض()2).
ى  ى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعاىل:  قوله  تسمع  أمل 

ائ ائ ەئ( ]فاطر 0)[.
)إن العزة كلها هلل وليس يشء منها عند أحد سواه.. فمن كان يريد العزة فليطلبها 
من مصدرها الذي ليس هلا مصدر غريه.. ليطلبها عند اهلل فهو واجدها هناك وليس 

)1) من مقال لذة املناجاة وحالوة العبادة.. د. عيل بن عمر باحدح.

)2) احلكم العطائية رشح وحتليل ج 3 ص419.. د. حممد البوطي.
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والعزة  ې(..  ۉ  )ۉ  سبب  بأي  وال  كنف  أي  يف  وال  أحد  عند  بواجدها 
حقيقة  الناس  دنيا  يف  مظهر  هلا  يكون  أن  قبل  القلب  يف  تستقر  حقيقة  الصحيحة 
تستقر يف القلب فيستعيل هبا عىل كل أسباب الذلة واالنحناء لغري اهلل حقيقة يستعيل 
هبا عىل نفسه أول ما يستعيل.. يستعيل هبا عىل شهواته املذلة ورغائبه القاهرة وخماوفه 
ومطامعه من الناس وغري الناس.. ومتى استعىل عىل هذه فلن يملك أحد وسيلة 
إلذالله وإخضاعه... فإنام تذل الناس شهواهتم ورغباهتم.. وخماوفهم ومطامعهم.. 
إنسان..  فقد استعىل عىل كل وضع وعىل كل يشء وعىل كل  ومن استعىل عليها 
وهذه هي العزة احلقيقية ذات القوة واالستعالء والسلطان!.. إن العزة ليست عناًدا 
عتو  يف  يرضب  فاجًرا  طغياًنا  وليست  بالباطل  ويتشامخ  احلق  عىل  يستكرب  جاحًما 
وجترب وإرصار وليست اندفاًعا باغًيا خيضع للنزوة ويذل للشهوة وليست قوة عمياء 
النفس  العزة استعالء عىل شهوة  إنام  تبطش بال حق وال عدل وال صالح.. كال! 
واستعالء عىل القيد والذل واستعالء عىل اخلضوع اخلانع لغري اهلل ثم هي خضوع 
هلل وخشوع وخشية هلل وتقوى ومراقبة هلل يف الرساء والرضاء.. ومن هذا اخلضوع 
هلل ترتفع اجلباه.. ومن هذه اخلشية هلل تصمد لكل ما يأباه.. ومن هذه املراقبة هلل ال 

تعنى إال برضاه())).

فواحسرتاه... 
• كم من برش ختدعهم قوة احلكم والسلطان فيحسبوهنا القوة القادرة التي تعمل 
منها  ويفزعون  وخيشوهنا  ورغائبهم  بمخاوفهم  إليها  فيتوجهون  األرض  هذه  يف 

ويرتضوهنا ليكفوا عن أنفسهم أذاها أو يضمنوا ألنفسهم محاها! 
• كم من برش ختدعهم قوة املال حيسبوهنا القوة املسيطرة عىل أقدار الناس وأقدار 
احلياة ويتقدمون إليها يف رغب ويف رهب ويسعون للحصول عليها ليستطيلوا هبا 

)1) يف ظالل القرآن ج 5 ص 2930-2931 بإختصار.
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ويتسلطوا عىل الرقاب كام حيسبون! 
• كم من برش ختدعهم قوة العلم حيسبوهنا أصل القوة وأصل املال وأصل سائر 
القوى التي يصول هبا من يملكها وجيول ويتقدمون إليها خاشعني كأهنم عباد يف 

املحاريب! 
• كم من برش ينسون أن قوة اهلل وحدها هي القوة ووالية اهلل وحدها هي الوالية 

ڑ  ڑ  )ژ  العنكبوت  كخيوط  هزيل  ضئيل  واهن  فهو  عداها  وما 
ک ک ک گ گ( ]العنكبوت)4[.

أخي في اهلل...
بقوته  اعتز بملكه وسلطانه واغرت  الذي  بربك.. كيف كان حال فرعون  خربين 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  وجربوته 
ھ( ]القصص40[.

ما الذي حل بقارون الذي غره غناه الواسع.. وسلطانه الباذخ.. هل حصنته عزته 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  كال  وقوته؟!.. 

ۀ ۀ ہ ہ( ]القصص)8[.
* كمال المحبة: 

إن حمبة اهلل عز وجل واإلنس به نعيم النفوس وحياة األرواح.. ونور العقول.. 
وعامرة الباطن.. فليس عند القلوب السليمة واألرواح الطيبة والعقول الذكية أحىل 
وال ألذ وال أطيب وال أرس وال أنعم من حمبته.. واحلالوة التي جيدها املؤمن يف قلبه 
التي  نعيم.. واللذة  أتم من كل  له  الذي حيصل  والنعيم  بذلك فوق كل حالوة.. 
وإليها شخص  املتنافسون  تنافس  فيها  التي  )املنزلة  لذة.. وهي  أعىل من كل  تناله 
تروح  نسيمها  وبَِروح  املحبون  تفانى  وعليها  السابقون  شّمر  َعَلمها  وإىل  العامون 
العابدون.. فهي قوت القلوب وغذاء األرواح وقرة العيون.. وهي احلياة التي من 
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ُحرمها فهو يف مجلة األموات.. والنور الذي من فقده فهو يف بحار الظلامت والشفاُء 
الذي من عدمه حّلت بقلبه مجيع األسقام.. واللذة التي من مل يظفر هبا فعيشه كله 
مهوم وآالم.. تاهلل لقد ذهب أهلها برشف الدنيا واآلخرة؛ إذ هلم من معرفة حمبوهبم 

أوفر نصيب())).   
وحمبة اهلل عزوجل جيب أن تتقدم عىل حمبة النفس واألهل والولد والدنيا مجيًعا.. 
فال يذوق طعم اإليامن إال من أحب اهلل عز وجل احلب كله وأحب فيه وأبغض فيه 
وهذا معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث من كن فيه وجد حالوة الإميان: اأن يكون اهلل 
واأن  هلل..  اإل  يحبه  ل  املرء  يحب  واأن  �سواهما..  مما  اإليه  اأحب  ور�سوله 

يكره اأن يعود يف الكفر كما يكره اأن يقذف يف النار«)2).

)وعباد  تعاىل:  السعدي   الشيخ  وصفهم  كام  الرمحن  عباد  حال  هو  وهذ 
والقويل  والروحي  القلبي  بالتأله  مقدورهم  له  ويبذلون  ويعبدونه  يأهلونه  الرمحن 
والفعيل بحسب مقاماهتم ومراتبهم.. فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم 
يعارض هذه  فال  هلا  املحابِّ  تتضاءل مجيُع  قلوهبم حمبًة  ملعرفته.. وحيبونه من كل 
بل خواصهم  النفوس..  والوالدين ومجيع حمبوبات  األوالد  قلوهبم حمبة  املحبة يف 
جعلوا كل حمبوبات النفوس الدينية والدنيوية تبًعا هلذه املحبة.. فلام متَّت حمبة اهلل 
حمبتهم  وأمكنة.. فصارت  وأزمنة  وأعامل  أشخاص  من  أحبه  ما  أحبوا  قلوهبم  يف 
وكراهتهم تبًعا إلهلهم وسيدهم وحمبوبه.. وملا متَّت حمبة اهلل يف قلوهبم التي هي أصل 
لوا إىل ذلك وإىل ثوابه باجلد  ُقربه ورضوانه وتوسَّ إليه فطلبوا  أنابوا  التأله والتعبد 
به ورسوله ويف ترك مجيع ما هنى اهلل عنه ورسوله..  واالجتهاد يف فعل ما أمر اهلل 
وهبذا صاروا حمبِّني حمبوبني له وبذلك حتققت عبوديتهم وألوهيتهم لرهبم وبذلك 

)1) مدارج السالكني ج 3 ص 6.
)2) متفق عليه: البخاري ]16[ - مسلم ]43[.
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استحقوا أن يكونوا عباده حًقا وأن يضيفهم إليه بوصف الرمحة حيث قال )وعباد 
برمحته  منازهلا  وتبوؤوا  برمحته  نالوها  إنام  التي  اجلميلة  أوصافهم  ذكر  ثم  الرمحن[ 

وجازاهم بمحبته وُقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برمحته())).

أخي في اهلل...
)إن كل من حتبه من اخللق وحيبك إنام يريدك لنفسه ولغرضه منك.. واهلل تعاىل 
يريدك لك... فكيف اليستحي العبد ربه هبذه املنزله وهو معرض مشغول بحب 
غريه... إن كل من تعامله من اخللق إن مل يربح منك مل يعاملك والبد له من نوع 
من أنواع الربح.. أما اهلل تعاىل يعاملك لرتبح أنت أعظم الربح وأعاله.. فالدرهم 
بعرشة أمثاله إىل سبعامئة ضعف إىل أضعاف كثرية.. والسيئة بواحدة وهي أرسع 

يشء حمًوا()2).
فواهلل إنه )من أعجب األشياء أن تعرفه ثم ال حتبه وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن 
اإلجابة.. وأن تعرف قدر الربح يف معاملته ثم تعامل غريه وأن تعرف قدر غضبه 
بطاعته..  األنس  تطلب  ثم ال  الوحشة يف معصيته  أمل  تذوق  وأن  له..  تتعرض  ثم 
وأن تذوق عرصة القلب عند اخلوض يف غري حديثه واحلديث عنه ثم ال تشتاق إىل 
انرشاح الصدر بذكره و مناجاته.. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغريه وال 
هترب منه إىل نعيم اإلقبال عليه واإلنابة إليه.. وأعجب من هذا علمك أنك ال بد 

لك منه وأنك أحوج يشء إليه وأنت عنه معرض وفيام يبعدك عنه راغب()3).

إخواني في اهلل... 

الرمحن  عبد  الشيخ   ..22-21 ص  واألخالق  والتوحيد  العقائد  علم  يف  العالم  امللك  الرحيم  )1) فتح 
السعدي.

)2) الداء والدواء اإلمام ابن القيم رمحه اهلل.
)3) الفوائد ص 50.
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أوليس  باهلل؟!  اخللوة  من  قلوبنا  فأين  حبيبه..  مع  اخللوة  يتمنى  املحب  )أليس 
إعالء  اهلل ومن أجل  أجل  فأين تضحيتنا من  املحب يضحي من أجل حبيبه؟!.. 
املحب يسعى يف رضا حبيبه ويتحمل من أجل رضاه  أليس  ثم  كلمته ودينه؟!.. 
لنرسع  وحبيبنا  موالنا  رضا  مواضع  نراقب  نحن  فهل  نفسه؟..  عىل  يشق  قد  ما 
إليها؟.. وهل نراقب مواضع سخطه لنفر إليه منها ونرمتي يف ساحات رمحته وننزل 
به حاجاتنا ونشكو إليه بثنا وأحزاننا وضعفنا ونطرق عىل بابه لعله يتكرم ويفتح لنا 

نحن املذنبني املقرصين املشفقني املساكني؟!())).

)1) من مقال أين اهلل يف قلوبنا.. د. عالء السيويف.
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وأمثرت الكلمات

* عندما تتقرب إىل ربك بأنواع العبادات وأصناف القُربات وتبتعد عن املعايص 
والسيئات تعظيام ملقام اهلل عز وجل واجالالً جلنابه وخشية من غضبه وعقابه )ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]اإلرساء 57[.
* عندما تصف اهلل عزوجل بام وصف به نفسه وبام وصفه به رسوله من األسامء 
والصفات اجلليلة من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل.. وتنزهه 
وقدرته  وعلمه  عظمته  له  فتثبت  خلقه..  من  أحد  مشاهبة  من  سبحانه  وتعظمه 
قوله  حد  عىل  بخلقة  املشاهبة  عنه  نافيا  صفاته  من  ذلك  وغري  ووجهه  واستواءه 

سبحانه )ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]الشوري ))[.
والرشوة  والزنا  الربا  من  اهلل  حرمه  ما  باجتناب  اهلل  حرمات  تعظم  عندما   *

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  و...)ۇ  واحلسد  والكرب  والغيبة  والكذب 
ۋ( ]احلج 30[.

* عندما تستسلم هلل عزوجل يف كل أمور حياتك سواء فيام كلفك به ربك من 
ويكون  واإلبتالءات..  املحن  صنوف  من  به  يبتليك  ما  أو  والطاعات  العبادات 
يقنعك برتك معصية  إىل من  )سمعنا وأطعنا(.. فال حتتاج  ذلك  شعارك يف كل 
هناك ربك عنها.. وال حتتاج الفتاة إىل اقتناع أوالً قبل ارتداء احلجاب.. وال تسأل 

إذا ابتالك ربك بام تكره مل حدث ذلك؟!
انتهكت حمارمه، وانتقصت شعائره وحورب  إذا  * عندما تغضب هلل عز وجل 
كتابه، وعودي دعاته.. وأن جتد يف قلبك حزًنا وحرسة إذا ُعيِصَ اهلل تعاىل يف أرضه.

بك  وتنقطع  األمور  بك  وتضيق  الفتن  عليك  وتشتد  املحن  بك  تنزل  عندما   *
)ۇ  شكواك  إليه  وتبث  حالك  إليه  تشكو  الوهاب  العزيز  إىل  فتلجأ  األسباب 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]النمل 62[.
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فيدفعك  عصيت  من  عظم  إىل  تنظر  ولكن  اخلطيئة  صغر  إىل  تنظر  ال  عندما   *
شهوتك  غلبتك  وإذا  األسد..  من  فرارك  والسيئات  املعايص  من  الفرار  إىل  ذلك 

)ڌ ڌ  ووقعت يف املعصية.. سارعت دون تردد أو تأخري إىل التوبة واإلنابة 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]الفرقان )7[.

وإقامة  فقط  قراءته  بتجويد  تكتفي  فال  عزوجل..  اهلل  كتاب  تعظم  عندما   *
حروفه.. ولكن بتدبر آياته والتفكر يف حكمه وأرساره ومواعظه.. وأن حتل حالله 
وحترم حرامه ومتتثل أوامره وجتتنب نواهيه وتعترب بقصصه وأمثاله.. وختشع عند 

تالوته.. وتنشغل بتعلمه وتعليمه والعمل به.
أي  عىل  وهنيه  أمره  وتقديم  وتوقريه  بمحبته  وذلك  ملسو هيلع هللا ىلص..  نبيك  تعظم  عندما   *
كائن كان من املخلوقني واإلتباع لسنته والذب عن رشيعته.. والتعرف إىل سريته 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ  عليه  والصالة  مناقبه  وذكر 
ىئ ىئ ی ی ی ی( ]األحزاب )2[.

* عندما تنطرح للجبار وتتذلل للقهار.. وتسجد للكبري املتعال معلنا أن العظمة 
هلل.. والكربياء هلل.. واالستعالء هلل والقوة هلل.. واجلربوت هلل وامللك هلل.. والعبودية 

هلل )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ک ک( ]اجلاثية 37[.
* عندما تصبح ومتيس وليس لك هم إال اهلل وحده.. فتفّرغ قلبك ملحبته، ولسانك 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ  لطاعته  وجوارحك  لذكره، 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]األنعام 62)-63)[.

فضل  حسناتك  وتري  كثرت..  كلام  وتستصغرها  طاعتك  تستقل  عندما   *
واحسان وتوفيق من اهلل حيث يرسها لك وأعانك عليها )ىئ ىئ ی ی ی 

ی( ]النحل 53[.
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قبل أن تغلق دفيت الكتاب

أخي القاريء:
ها أنت قد انتهيت من قراءة الكتاب.. ثم ماذا بعد؟ هيا دع الكتاب جانبا.. ثم 

اسجد هلل عزوجل.. نعم اسجد بقلبك قبل جوارحك... 
* اسجد بقلبك وجوارحك سجدة متنحك لباس الذل والفقر اللذان مها أعظم 

ما يتصف العبد مع ربه عز وجل.. 
* اسجد لربك عزوجل معلنا اإلفتقار واإلنطراح للجبار والتذلل للقهار 

* اسجد للملك جل وعال لتعلن انضاممك إىل قافلة الساجدين وركب املحبني
* اسجد خلالقك.. فإنك لن ترتفع عند اهلل إال إذا انخفضت له ساجًدا.. ولن جتد 
العزة إال إذا ذللت له ساجدا.. ولن حتصل عىل الغنى إال إذا افتقرت له ساجًدا.. 

فالسجود رفعة وعزة وغنى وقوة.
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  ألوامره  ممتثاًل  لربك  اسجد   *

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( ]السجدة 5)[.
الِعَباِد  َربَّ  يا  إِليَك  أتيت  وخشوع:  رضاعة  يف  واهتف  عزوجل  هلل  اسجد   *
ُت بِِه ُمَراِدي َعَسى  ِفَراِدي وَها َأَنا واقٌف بالباِب َأبهْكِي َزَماًنا َما َبَلغهْ بإفاليِس وُذيلِّ وانهْ
ُغنِي األََمايِن فَقدهْ َبُعَد الطريُق وَقلَّ َزاِدي وَمايِل ِحيهْلٌة إاِل َرَجائِي ومنهَْك عىل  عفٌو ُيَبلِّ
دهْ  َت َحبهْيِل وَحّقَك الَ َأُحوُل عن الِوَداِد فجهْ تَِقاِدي وَلوهْ أقصيَتنِي وَقَطعهْ ُن اعهْ امَلَدى ُحسهْ
ا  ً َتِجريهْ ُمسهْ بَِبابَِك  َواىَف  وَقدهْ  شاِد  الرَّ ُطرِق  عن  َضلَّ  ُعَبيهًْدا  َحم  وارهْ َموالَي  َيا  بالَعفِو 

خَيَاُف ِمن الَقطِيَعِة والبَِعاِد.
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ثناء ودعاء 

• إهلي: 
أنا الفقري يف غناي فكيف ال أكون فقرًيا يف فقري. 

• إهلي: 
أنا اجلاهل يف علمي فكيف ال أكون جهوالً يف جهيل. 

• إهلي: 
أنت الغافر وأنا امليسء.. وهل يرحم امليسء إال الغافُر. 

• إهلي: 
أنت الرب وأنا العبد.. وهل يرحم العبد إال الرب. 

• إهلي: 
أنت املالك وأنا اململوك.. وهل يرحم اململوَك إال املالُك. 

• إهلي: 
أنت العزيز وأنا الذليل.. وهل يرحم الذليَل إال العزيُز. 

• إهلي: 
ماذا وجد من فقدك.. وما الذي فقد من وجدك... 

آٍه من كثرة الذنوب والعصيان... آٍه من كثرة الظلم واجلفاء 

• إهلي: 
ما أردت بمعصيتك خمالفتك.. وال عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل وال 
لعقوبتك متعرض.. وال لنظرك مستخف.. ولكن سّولت يل نفيس وساقتني شهويت 
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ِخّي عيل فعصيتك بجهيل وخالفتك  وأعانني عىل ذلك استعدادي وَغّرين سرتك امَلرهْ
بقبيح فعيل.. فِمن عذابك اآلن َمن يستنقذين أو بحبل من أعتصم إن قطعَت حبلك 

عني؟

• إهلي:
بذنبه..  املعرتف  املقر  املشفق..  الوجل  املستجري..  املستغيث  الفقري..  البائس  أنا 
الذليل وأدعوك دعاء اخلائف  املذنب  ابتهال  إليك  املسكني وأبتهل  أسألك مسألة 

الرضير.. من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم لك أنفه.

• إهلي.. 
أنا عبدك وابن عبدك.. قائم بني يديك.. متوسل بكرمك إليك.. إن كان صُغر يف 

جنب طاعتك عميل فقد كرب يف جنب رجائك أميل.
أنا عبدك املسكني كيف أنقلب من عندك حمروًما وقد كان حسن ظني بجودك أن 

تقبلني بالنجاة مرحوًما.

• إهلي:
 كيف أدعوك وقد عصيتك.. وكيف ال أدعوك وقد عرفتك.. مددت إليك يًدا 
بالذنوب مملوءة ويمينًا بالرجاء مشحونة.. ُحّق ملن دعا بالندم تذلاًل أن جُتيبه بالكرم 

تفضياًل.

• إهلي: 
يا مفرَج كرِب املكروبني فرج عني ما أنا فيه )الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسبهَْحاَنَك إيِنِّ ُكنُت 

ِمَن الظَّاملنَِِي(.

• إهلي:
مالـي سوى فقري إليـك وسيلـة بـاإلفتقار إليك فقري أدفــــع
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ُت فـأي باب أقـــرع  مايل سوى قرعي لبابـك حيلــة فلئـن ُرِددهْ
 ومن الذي أدعـو وأهتـف باسمـه إن كان فضلك عن فقيـرك يمنــع

حاشـا جلودك أن تقنـط عاصيـا الفضـل أجـزل واملواهب أوســع 

• إهلي:
أتيتك راجيا يا ذا اجلالل ففّرج ما ترى من سوء حايل

عصيتك سّيدي وييل بجهيل وعيب الذنب مل خيطر ببايل
اىل من يشتكي اململوك اال اىل مواله يا موىل املوايل

فوييل ليت أمي مل تلدين وال أعصيك يف ظلم الليايل
فها أنا عبدك العايص فقري إىل رمحاك فاقبل يل سؤايل

عبدك املعتز بذل عبوديته لك 
هاين درغام

يسعدين تلقي إقرتاحاتكم ومالحظاتكم
Hanydorgham@yahoo.com

www.facebook.com/dr.hanydorgham
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أهم املراجع

)- اهلل أهل الثناء واملجد.. د. نارص الزهراين.. مكتبة العبيكان - الرياض.
2- أسامء اهلل احلسني آثارها وأرسارها د. حممد بكر إسامعيل.. دار املنار - مرص.

3- العظمة.. الشيخ عائض القرين.. مكتبة العبيكان - الرياض.
السالم -  دار  الرشقاوي..  د. أمحد  الكريس..  آية  القديس يف فضائل  املنهل   -4

مرص.
الشيخ  واألخالق..  والتوحيد  العقائد  علم  يف  العالم  امللك  الرحيم  فتح   -5
البدر.. دار ابن  عبدالرمحن السعدي اعتنى به الشيخ عبد الرزاق بن عبد املحسن 

اجلوزي - الرياض.
 6- املفاهيم املثيل يف ظالل رشح أسامء اهلل احلسني.. وليد بن حممود بن حسن.

 7- دراسات قرآنية.. حممد قطب.. دار الرشوق - مرص.
 8- عقيدة املسلم.. الشيخ حممد الغزايل.. دار هنضة مرص.

 9- مع اهلل.. د. سلامن العودة.. مؤسسة اإلسالم اليوم - الرياض.
0)- يف ظالل القرآن.. سيد قطب.. دار الرشوق - مرص.

التوزيع  دار  ياسني..  نعيم  حممد  د.  نواقضه..  حقيقته،  أركانه،  اإليامن..   -((
والنرش اإلسالمية - مرص.

2)- مدارج السالكني.. ابن القيم اجلوزي.. املكتبة التوفيقية - مرص.
3)- زهرة التفاسري.. اإلمام حممد أبو زهرة.. دار الفكر العريب – مرص.

4)- وهلل األسامء احلسني فادعوه هبا.. الشيخ عبدالعزيز بن نارص اجلليل.. دار 
طيبة - الرياض.

5)- كيف نحب اهلل ونشتاق إليه.. د. جمدي اهلاليل.. مؤسسة إقرأ - مرص.
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6)- آيات اهلل يف خلق الكون ونشأة احلياة يف السامء الدنيا والسموات السبع.. د. 
ماهر الصويف.. املكتبة العرصية - بريوت.

7)- تفسري الشعراوي.. الشيخ حممد متويل الشعراوي.. دار أخبار اليوم - مرص
8)- أسامء اهلل احلسني اهلادية إىل اهلل واملعرفة به د. عمر األشقر.. دار النفائس - 

األردن.
9)- موسوعة فقه القلوب.. حممد بن إبراهيم التوجيري.. بيت األفكار الدولية 

- األردن.
20- الفوائد.. ابن القيم اجلوزي.. مكتبة الصفا - مرص.
)2 – ركائز اإليامن.. حممد قطب.. دار الرشوق - مرص.

وغريها كثري مما هو منثور يف حوايش الكتاب
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فهرس الكتاب

اإلهداء 
تقديم

اهلدف من هذا الكتاب )وربك فكرب(
ملاذا آية الكريس؟

مقدمة
• الفصل األول: آية الكريس.. ثناء.. تعظيم.. اجالل

فضل آية الكريس
اهلل ال إله إال هو

احلي القيوم
ال تأخذه سنة وال نوم

ِض اَمَواِت َوَما يِف األَرهْ لَُّه َما يِف السَّ
ٍء  َفُهمهْ َوالَ حُيِيُطوَن بيَِشهْ ِدهيِمهْ َوَما َخلهْ َ َأيهْ َلُم َما َبنيهْ نِِه يعهْ َفُع ِعنهَْدُه إاِلَّ بِإِذهْ َمن َذا الَِّذي َيشهْ
ُظُهاَم وهو العيل  َض َوالَ َيُؤوُدُه ِحفهْ اَمَواِت َواألَرهْ ِسيُُّه السَّ ِمِه إاِلَّ باَِم َشاء َوِسَع ُكرهْ نهْ ِعلهْ مِّ

العظيم
• الفصل الثاين: واسجد واقرتب

وأثمرت الكلامت
قبل أن تغلق دفتي الكتاب

ثناء ودعاء 
أهم املراجع
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صدر للمؤلف 
ٌو(..  َوهَلهْ َلِعٌب  َيا  نهْ احَلَياُة الدُّ اَم  )إِنَّ )- متاع الغرور: صيحة حتذير وجرس إنذار 
فكيف تستسلمون هلذه احلياة الدنيا فتعتربوهنا غاية طموحكم الذي تعيشون له؟ 
وخدعتهم  األحوال  بأهلها  تقلبت  كيف  عيانا  أرتكم  وقد  هبا  تنخدعون  كيف 
اآلمال حتي انتهت هلم اآلجال قبل أن حيصلوا عىل ما سيتمنونه من صالح األعامل؟ 
بآماهلا  وختلت  بغرورها  وفتنت  بخدعها  زينت  قد  الدنيا  هي  ها  شعري  فياليت 
عاشقة  هلا  والنفوس  واهلة  عليها  والقلوب  ناظرة  إليها  فالعيون  خلطاهبا  وترشفت 
وهي ألزواجها كلهم قاتلة فال الباقي باملايض معترب وال اآلخر عىل األول مزدجر.. 
املهلة.  الزمان ووقت  النقلة واغتنموا  قبل  تزودوا  الغفلة  الغارقني يف رقدات  فإىل 
 : 2- رمضان.. واًها لريح اجلنة: عندما هتف الصحايب اجلليل أنس بن النرّضّ 
]واًها لريح اجلنة[ ما أروعه من هتاف.. وما أمجلها من صيحة.. ما أحوجنا إىل هذه 
الصيحة يف شهر رمضان حيث تسلسل الشيطان وتفتحت أبواب اجلنان وغلقت 
املغريات  وتقف يف وجه طوفان  السيئات  قيود  صيحة حتطم  إهنا  النريان..  أبواب 
وتنفض غبار الغفالت.. إهنا صيحة نحتاجها إلحياء القلوب القاسية وإيقاظ اهلمم 
فهذا رمضان  العزائم شمروا عن سواعد اجلد  اهلمم وأرباب  أويل  فإىل  الراكدة.. 
تعاىل  اهلل  بّلغنا  ]لئن  شعار  نرفع  بنا  هيا  فانتهزوها...  وفرصة  فابتدروها  غنيمة 

شهررمضان لنرّين اهلل ماذا نصنع؟[.
3- قلب موصول باهلل: مّلا غفل أكثر الناس عن القلب فال يعلمون عنه شيئا سوي 
أنه اللحم الصنوبري الشكل املودع يف اجلانب األيرس من الصدر املسئول عن ضخ 
يكون  الرمحن وبصالحه  نظر  القلب حمل  أن  أجزاء اجلسم وجهلوا  إىل مجيع  الدم 
براألمان..  إىل  الوصول  النجاة وسلم  قارب  يفسد وهو  وبفساده  اإلنسان  صالح 
جاء هذا الكتاب ليذكر قلبي وقلبك بأنه ال حياة للقلب وال طمأنينة وال نعيم إال يف 
تقوية الصله باهلل عز وجل وإخالص العبوديه له فلن تنعم بجنة الدنيا إال إذا امتأل 
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القلب بجالله وأنس بقربه وفرح بطاعته واشتاق إىل لقائه.
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هذا الكتاب
سياحة إيامنية عىل مرابع األنس وساحات اجلالل وحدائق الثناء ورياض التسبيح 
آية  العظمة واجلالل والكربياء.. سياحة يف رحاب  والتهليل... سياحة يف رحاب 
الكريس.. وما أدراك ما آية الكريس؟!.. إهنا أعظم آية يف كتاب اهلل الشتامهلا عىل 
يف  وتعظيم  ثناء...  يف  ثناء  يف  ثناء  كلها  آية  إهنا  ومتجيده.  جالله  جل  اهلل  توحيد 
تعظيم يف تعظيم. إهنا معني عذب متدفق.. فأين الواردون الشاربون؟ إهنا آية تتألأل 
باألنوار الربانية.. فأين املبرصون؟ إهنا آية تبرصك بمعامل الطريق يف قافلة ]ففروا إىل 

اهلل(.. فأين السالكون املشمرون؟
إهنا سياحة يف حديقة غناء ترس الناظرين يبتهج بام يري فيها من إرشاقات اجلامل 
واجلامل  اجلالل  مواكب  يف  سياحة  إهنا  والتمجيد..  والتقديس  التنزيه  وفيوضات 
والكامل.. فأين األعني الناظرة.. والقلوب املبرصة.. واألذهان املتوقدة.. والفطرة 

السليمة.. واملشاعر احلية واألحاسيس املرهفة؟
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